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1 Väliaikaisen maahantuonnin termejä
Asettamistullitoimipaikka on sisäistä jalostusta, ulkoista jalostusta, tiettyä käyttötarkoitusta,
väliaikaista maahantuontia ja varastotilojen pitämistä tullivarastointia varten koskevassa luvassa
mainittu tullitoimipaikka, joka on toimivaltainen luovuttamaan tavarat erityismenettelyyn.
ATA-carnet’lla tarkoitetaan ATA-yleissopimuksen tai Istanbulin yleissopimuksen mukaisesti
annettua väliaikaisen maahantuonnin kansainvälistä tulliasiakirjaa.
Erityismenettelyihin kuuluvat
1. jalostus (eli sisäisen jalostuksen ja ulkoisen jalostuksen tullimenettelyt)
2. erityiskäyttö (eli tietyn käyttötarkoituksen ja väliaikaisen maahantuonnin
tullimenettelyt)
3. varastointi (eli tullivarastointimenettely ja vapaa-alueet)
4. passitus.
EU-lomake 302 on komission delegoidun asetuksen 2015/2446 liitteessä 52–01 oleva
tullitarkoituksiin käytettävä asiakirja, jonka jäsenvaltion toimivaltaiset sotilasviranomaiset ovat
antaneet tai joka on annettu niiden puolesta sotilaallisen toiminnan yhteydessä siirrettäville tai
käytettäville tavaroille.

Henkilöllä tarkoitetaan joko luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai henkilöiden yhteenliittymää,
joka ei ole oikeushenkilö, mutta joka tunnustetaan unionin lainsäädännössä tai kansallisessa
lainsäädännössä oikeustoimikelpoiseksi.

Jälleenvienti-ilmoitus on toimi, jolla henkilö ilmoittaa määrämuodossa ja säädetyllä tavalla
haluavansa viedä unionin tullialueelta pois tavaroita, jotka ovat väliaikaisen maahantuonnin
menettelyssä.

Kauppapoliittiset toimenpiteet ovat toimenpiteitä, jotka on toteutettu yhteisen kauppapolitiikan
yhteydessä tavaroiden kansainväliseen kauppaan sovellettavien unionin säännösten muodossa.
Tariffitoimenpiteitä, kuten polkumyyntitullia, ei luokitella kauppapoliittisiksi toimenpiteiksi.

Kolmas maa on unionin tullialueen ulkopuolella oleva maa tai alue.

Kirjallinen lupa tarkoittaa Tullin lupakeskuksen myöntämää väliaikaisen maahantuonnin
menettelyä koskevaa lupaa.

Liitteen 71–02 tavarat ovat pääasiallisesti ns. sensitiivisiä maataloustuotteita. Karkeasti sanottuna
kyseiset tavarat kuuluvat tullitariffinimikkeistön ryhmiin 1–24, mutta tästä pääsäännöstä on CNkooditasolla poikkeuksia (esim. tuotteet, jotka eivät ole ihmisravinnoksi tarkoitettuja).
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Luvan hakija on se henkilö, jolla on oikeus hakea väliaikaisen maahantuonnin lupaa.

Luvanhaltija on se henkilö, jolle Tulli on myöntänyt väliaikaisen maahantuonnin luvan. Vain
luvanhaltija voi asettaa tavaraa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.
Matkustaja on väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä luonnollinen henkilö, jolla ei ole pysyvää
asuinpaikkaa unionin tullialueella ja joka saapuu väliaikaisesti unionin tullialueelle tai lähtee sieltä
väliaikaisen oleskelun jälkeen. Huom. kun matkustaja tuo kannettavan soittimen väliaikaisesti
unionin tullialueelle ammatinharjoittamisvälineenä käyttäväksi, matkustajan asuinpaikka voi olla
joko unionin tullialueella tai sen ulkopuolella (DA 226 art.).
Menettelynhaltija on henkilö, joka antaa tulli-ilmoituksen tai jonka lukuun tulli-ilmoitus annetaan,
tai henkilö, jolle tullimenettelyä koskevat oikeudet ja velvollisuudet on siirretty.
Menettelyn päättävä tullitoimipaikka tarkoittaa sitä tullitoimipaikkaa, joka väliaikaisen
maahantuonnin luvassa on mainittu toimivaltaiseksi päättämään kyseisen menettelyn. Jos
väliaikaisen maahantuonnin menettely päätetään jälleenvientiin, menettelyn päättämispaikka on
vientitullitoimipaikka.
NATO-lomake 302 korvaa väliaikaisessa maahantuonnissa tulli-ilmoituksen. Se on tullitarkoituksiin
käytettävä asiakirja, jota voidaan käyttää, kun tavaroita siirretään Pohjois-Atlantin puolustusliiton
(NATO) joukkojen toimeksiannosta ja komennossa. Lomaketta käytetään yksinkertaistamaan tai
helpottamaan sotilaallisen toiminnan yhteydessä siirrettävien tai käytettävien tavaroiden
tulliselvitystä.
Päättämisaika on aika, johon mennessä väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetetut tavarat
on asetettava seuraavaan tullimenettelyyn, hävitettävä tai vietävä unionin tullialueelta.

Sotilaallisen toiminnan yhteydessä siirrettävillä tai käytettävillä tavaroilla tarkoitetaan kaikkia
tavaroita, jotka on tarkoitettu siirrettäviksi tai käytettäviksi a) yhden tai useamman jäsenvaltion tai
sellaisen kolmannen maan, jonka kanssa yksi tai useampi jäsenvaltio on tehnyt sopimuksen
sotilaallisen toiminnan harjoittamisesta unionin tullialueella, asiaankuuluvien sotilasviranomaisten
järjestämiin tai valvomiin toimiin tai b) minkä tahansa sellaisen sotilaallisen toiminnan yhteydessä,
joka toteutetaan Euroopan unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) puitteissa tai
Washington D.C:ssä 4.4.1949 allekirjoitetun Pohjois-Atlantin sopimuksen perusteella.

TORO (transfer of rights and obligations) tarkoittaa, että väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
asetettuihin tavaroihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirretään määrämuotoisesti ja Tullin
hyväksynnällä toiselle henkilölle, joka täyttää menettelylle säädetyt edellytykset.

Tulli-ilmoitus on toimi, jolla henkilö ilmoittaa määrämuodossa ja säädetyllä tavalla haluavansa
asettaa tavaran tiettyyn tullimenettelyyn ja ilmoittaa samalla mahdollisista tarpeista soveltaa joitain
erityisjärjestelyjä. Tulli-ilmoitus voidaan antaa vakiomuotoisena (jolloin siinä annetaan kerralla täysi
tietosisältö) tai yksinkertaistettuna (jolloin annetaan vain määrätty osa tietosisällöstä tai ilmoitus
annetaan ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä). Tietyissä erityistilanteissa tulli-ilmoitus
voidaan antaa myös suullisesti tai erikseen määritellyillä tulli-ilmoituksen antamisena pidettävillä
toimilla.
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Tullimenettelyjä, joihin tavarat voidaan asettaa, ovat esimerkiksi:
-

luovutus vapaaseen liikkeeseen
erityismenettelyt, kuten väliaikainen maahantuonti
vienti.

Tullivalvonta tarkoittaa tulliviranomaisen yleisiä toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että
tavaroihin sovellettavia tullilainsäädännön ja tarvittaessa muun lainsäädännön säännöksiä
noudatetaan.
Tullivelka tarkoittaa henkilön velvollisuutta maksaa tuonti- tai vientitulli, jota sovelletaan tiettyihin
tavaroihin unionin voimassa olevan tullilainsäädännön mukaisesti.

Tuontitulli tarkoittaa tavaroiden tuonnista maksettavaa tullia.
Unionin tullialueelle sijoittautunut henkilö on joko
a) luonnollinen henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on unionin tullialueella
b) oikeushenkilö tai henkilöiden yhteenliittymä, jonka sääntömääräinen kotipaikka,
hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on unionin tullialueella.
Useammalla kuin yhtä jäsenvaltiota koskevalla luvalla (ns. unionilupa) tarkoitetaan seuraavia
tilanteita:
-

menettelyyn asettamista ja menettelyn päättämistä koskeva tulli-ilmoitus annetaan
eri jäsenvaltioihin
käyttöpaikka sijaitsee muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon lupahakemuksena
toimiva tulli-ilmoitus annetaan.

Valvova tulli tarkoittaa tullitoimipaikkaa, joka väliaikaisen maahantuonnin luvassa on ilmoitettu
valvomaan kyseistä menettelyä. Valvova tulli tekee tarvittaessa päätöksen siitä, pidennetäänkö
yksittäisen menettelyyn asetetun tavaraerän menettelyn päättämisen määräaikaa.
Vientitullitoimipaikka on tullitoimipaikka, jolle väliaikaisen maahantuonnin jälleenvienti-ilmoitus
annetaan.

Huom.! Termien määritelmät eivät täysin vastaa EU:n tullilainsäädännössä annettuja määritelmiä,
vaan tässä ohjeessa termien sisältöä on pyritty avaamaan enemmän. Jos termien määritelmissä
on eroja, unionin tullilainsäädännössä olevan termin määritelmä on oikea ja lainvoimainen. Tämä
ohje sisältää myös tulkintaa menettelyyn liittyvistä asioista, joista ei lainsäädännössä ole säädetty
tarpeeksi yksiselitteisesti. Nämä tulkinnat perustuvat komission ja jäsenvaltioiden yhteistyössä
laatimaan Guidance-asiakirjaan, joka on julkaistu komission tulli- ja verotusasioiden pääosaston
(DG TAXUD) verkkosivuilla. Guidance ei ole sitovaa lainsäädäntöä, mutta se tarjoaa EU:n
komission ja jäsenvaltioiden yhteisesti tuottamaa ja hyväksymää tulkinta-apua tiettyihin
lainsäädännön säännöksiin.
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2 Yleistä
Väliaikaisen maahantuonnin menettely on erityismenettely, jossa muita kuin unionitavaroita
voidaan tuoda unionin tullialueelle määräajaksi tiettyä laissa säädettyä tarkoitusta varten joko
kokonaan tuontitullitta tai osittain tuontitullitta. Väliaikaisen maahantuonnin soveltaminen edellyttää
tulliviranomaisen myöntämää lupaa.
Kokonaan tuontitullittomassa väliaikaisessa maahantuonnissa voidaan unionin tullialueella käyttää
muita kuin unionitavaroita ilman, että tavaroihin sovelletaan
a) tuontitullia
b) muita maksuja, joista on määrätty muissa voimassa olevissa asiaa koskevissa säädöksissä
c) kauppapoliittisia toimenpiteitä, silloin kun niissä ei kielletä tavaroiden saapumista unionin
tullialueelle tai niiden poistumista unionin tullialueelta.
Kun tavarat asetetaan kokonaan tuontitullittomaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn, niistä
ei siis kanneta tuontitulleja, maahantuonnin arvonlisäveroa, valmisteveroa tai polkumyyntitulleja.
Menettelyyn asettaviin tavaroihin sovelletaan vain sellaisia kauppapoliittisia toimenpiteitä, joissa
kielletään tavaroiden saapuminen unionin tullialueelle tai poistuminen unionin tullialueelta.
Tavaroihin ei kuitenkaan kohdisteta vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen liittyviä rajoituksia.
Väliaikaista maahantuontia voi käyttää, jos tavarat on tarkoitus jälleenviedä ja säilyttää
muuttumattomina lukuun ottamatta tavanomaisesta käytöstä johtuvaa arvon alenemista. Tavaroille
on kuitenkin sallittua tehdä korjauksia ja kunnossapitoa, tarkistuksia ja säätöjä sekä toimenpiteitä,
joilla tavaroiden kunto säilytetään tai joilla varmistetaan, että tavarat täyttävät käytön tekniset
vaatimukset menettelyn aikana.
Väliaikainen maahantuonti edellyttää myös, että menettelyyn asetettavat tavarat voidaan tunnistaa.
Tunnistamista ei vaadita, jos tavaroiden luonteen tai käyttötarkoituksen perusteella on ilmeistä, että
se ei aiheuta menettelyn väärinkäyttöä.
Väliaikaisen maahantuonnin tarkoitukset ja edellytykset on kerrottu unionin tullikoodeksin (UTK)
delegoidun asetuksen EU 2015/2446 (jäljempänä DA) artikloissa 204–238. Tavarat, jotka eivät
täytä kaikkia kokonaan tuontitullittomuudelle säädettyjä vaatimuksia, voidaan asettaa osittain
tuontitullittomaan maahantuonnin menettelyyn (ks. kohta 4.1).
Kun tässä ohjeessa myöhemmin mainitaan tuontitullittomuus, sillä tarkoitetaan kokonaan
tuontitullitonta väliaikaisen maahantuonnin menettelyä, ellei erikseen muuta mainita.
Kokonaan tuontitullittoman väliaikaisen maahantuontimenettelyn säännöksiä sovelletaan myös
tuonnissa EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta. Tällaista tuontia on esimerkiksi tuonti
Kanariansaarilta Suomeen, Manner-Suomesta tai muista EU-jäsenvaltioista Ahvenanmaan
maakuntaan tai Ahvenanmaan maakunnasta Manner-Suomeen. (AVL 101.3 §:ssä ja laki
Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön
1266/1996.)
Lue Verohallinnon verkkosivuilta lisätietoa maahantuonnin arvonlisäverosta sekä Ahvenanmaan
verorajasta ja tavaroiden maahantuonnista.
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3 Kenelle lupa voidaan myöntää
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä lupa myönnetään henkilölle, joka käyttää tavaroita tai
järjestää niiden käytön. Lupaa ei voi myöntää pelkälle edustajalle. Riippuu tavaran
käyttötarkoituksesta, täytyykö hakijan (josta tulee luvanhaltija) ja menettelynhaltijan olla unionin
tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut vai voiko hakija olla unionin tullialueelle sijoittautunut. Eri
käyttötarkoitusten edellytykset on kerrottu kohdassa 19.
Väliaikaisessa maahantuonnissa hakija, luvanhaltija ja menettelynhaltija ovat yleensä sama
henkilö.

4 Menettelyyn oikeutetut tavarat
Väliaikaiseen maahantuontiin voidaan asettaa tavaroita, jotka on mainittu DA:n artikloissa 208–212
tai 219–236, kun niitä koskevat väliaikaisen maahantuonnin edellytykset täyttyvät.
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn voidaan asettaa seuravanlaisia tavaroita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kuormalavat, kuormalavojen varaosat, tarvikkeet ja varusteet (208–209 art.)
kontit, konttien varaosat ja tarvikkeet (210–211 art.)
kuljetusvälineet ja niiden varaosat, tarvikkeet ja varusteet (212–213 ja 216 art.)
matkustajien tuomat henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat (219 art.)
merimiesten ajanvieteaineisto (220 art.)
katastrofiavussa käytettävät tarvikkeet (221 art.)
lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet (222 art.)
eläimet (223 art.)
rajavyöhykkeillä käytettävät tavarat (224 art.)
ääni-, kuva- tai tietotallenteet ja mainosmateriaali (225 art.)
ammatinharjoittamisvälineet (226 art.)
opetusvälineet ja tieteelliset välineet (227 art.)
pakkaukset (228 art.)
muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja
muut vastaavat esineet (229 art.)
erityistyökalut ja -kojeet (230 art.)
testien suorittamisessa käytettävät tai testattavaksi tarkoitetut tavarat (231 art.)
näytteet (232 art.)
korvaavat tuotantovälineet (233 art.)
tilaisuuksia varten tai tietyissä tilanteissa myytäviksi tarkoitetut tavarat (234 art.)
varaosat, tarvikkeet ja varusteet (235 art.)
sotilaallisen toiminnan yhteydessä siirrettävät tai käytettävät tavarat (235 a art.)
muut tavarat (236 art.).

4.1 Osittain tuontitulliton väliaikainen maahantuonti (DA 206 art.)
Osittain tuontitullittomasta väliaikaisesta maahantuonnista kerrotaan delegoidun asetuksen (DA)
artiklassa 206. Tulli-ilmoituksessa pitää ilmoittaa menettelykoodi D51.
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Lupa väliaikaiseen maahantuontiin osittain tuontitullitta voidaan myöntää tavaroille, jotka eivät
täytä kaikkia DA:n artikloissa 209–216 ja 219–236 säädettyjä vaatimuksia kokonaan
tuontitullittomuudelle. Lupaa ei myönnetä kertakulutustavaroille.
Tuontitullia on maksettava kolme prosenttia siitä tuontitullin määrästä, joka tavaroista olisi pitänyt
maksaa, jos ne olisi luovutettu vapaaseen liikkeeseen. Tämä määrä on maksettava jokaiselta
kuukaudelta tai kuukauden osalta, jonka tavarat ovat osittain tuontitullittoman väliaikaisen
maahantuonnin menettelyssä. Tuontitullin määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin se määrä,
joka olisi maksettu, jos tavarat olisi luovutettu vapaaseen liikkeeseen sinä päivänä, kun ne
asetettiin väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.
Kun menettely päätetään, tuontitullin määrä tulee maksettavaksi. Tällöin tavaroista on annettava
jälleenvienti-ilmoitus käyttämällä tullimenettelyä 3153, ja samanaikaisesti tavaroista on annettava
tuonti-ilmoitus, jossa ilmoitetaan tullimenettelyksi 5300 ja kansalliseksi menettelykoodiksi 7VM.
Tulli-ilmoitus annetaan Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa (ITU). Syksyllä
2022 ilmoitukset annetaan Tulliselvityspalvelussa (UTU). Tulliselvityspalvelussa käytettävät koodit
ohjeistetaan myöhemmin.
Arvonlisävero
Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty toimija ilmoittaa osittain tuontitullittoman väliaikaisen
maahantuonnin arvonlisäveron Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella. Kun
Tulli kantaa tavaroista tuontitullit, on maahantuojan korjattava arvonlisäveroilmoituksen tietoja
oma-aloitteisesti. Lue lisätietoa arvonlisäveron ilmoittamisesta Verohallinnon verkkosivuilta
Maahantuonnin arvonlisäverotus ja apua maahantuonnin ilmoittamiseen.
Tulli kantaa arvonlisäveron, kun toimija ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi
Verohallinnolle. Arvonlisävero kannetaan, kun tavaroita asetetaan osittain tuontitullittoman
väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn (tullimenettely 53xx, kansallinen menettelykoodi D51).
Kun menettely päätetään, tavaroista on maksettava maassaoloajalta tuontitullit sekä arvonlisävero
kannettavan tullin määrästä.

5 Luvan hakeminen ja myöntäminen
Väliaikaisen maahantuonnin lupaa haetaan siitä maasta, jossa tavaroita aiotaan käyttää
ensimmäisen kerran.
Lupaa voidaan hakea
1) tulli-ilmoituksella, jolloin lupahakemuksena toimii jokin seuraavista:
• vakiomuotoinen tulli-ilmoitus
• suullinen ilmoitus
• tulli-ilmoituksen antamisena pidettävä toimi (ns. aktiivinen toimi)
2) Tullin lupakeskuksen myöntämällä kirjallisella luvalla.
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5.1 Tulli-ilmoitukseen perustuva lupahakemus
Väliaikaisessa maahantuonnissa lupaa voidaan hakea lähes aina tulli-ilmoituksella. Tulliilmoituksen, jolla haet lupaa, voi antaa kolmella eri tavalla:
1) vakiomuotoinen tulli-ilmoitus
2) suullinen tulli-ilmoitus
3) tulli-ilmoituksen antamisena pidettävä toimi (aktiivinen toimi).
Lupaa ei voi hakea tulli-ilmoituksella, kun käytetään vastaavia tavaroita, haetaan takautuvaa lupaa
tai kyseessä on yksinkertaistettu ilmoitus, keskitetty tulliselvitys tai ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä
merkintä. Näissä tapauksissa asiakkaalla on oltava Tullin lupakeskuksen myöntämä kirjallinen
väliaikaista maahantuontia koskeva lupa.
Kun lupaa menettelyn käyttämiseen haetaan tulli-ilmoituksella, lupa myönnetään luovuttamalla
tavarat väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn. Lupa on voimassa vain sen hetken, jolloin tavarat
luovutetaan menettelyyn ja koskee vain ilmoituksessa mainittua tavaraerää. Menettelyn
päättämisen määräaika alkaa kulua menettelyyn luovuttamisesta.

5.1.1 Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus
Tavaroille voi hakea väliaikaisen maahantuonnin lupaa antamalla vakiomuotoisen tulli-ilmoituksen,
joka on samalla lupahakemus.
Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus tarkoittaa kirjallista tulli-ilmoitusta, jossa annetaan kerralla täysi
tietosisältö tuotavista tavaroista. Jotta tulli-ilmoitus toimii myös lupahakemuksena, sitä on
täydennettävä menettelyn soveltamiseksi vaadittavilla lisätiedoilla. Niin sanottuna siirtymäaikana eli
kunnes Tulliselvityspalvelu (UTU) otetaan käyttöön, lisätiedot on annettava Yritysasiakkaan
erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa (ITU). Lisätiedot ovat samat kuin ennen 1.5.2016.

5.1.2 Suullinen tulli-ilmoitus
Kun lupahakemus tehdään suullisella tulli-ilmoituksella, se on tehtävä paikassa, jossa tavarat
esitetään ja ilmoitetaan väliaikaiseen maahantuontiin. Suullisen ilmoittamisen yhteydessä pitää
myös aina täyttää tullilomake 613.
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn voi hakea lupaa suullisella ilmoituksella seuraavissa
tapauksissa:
a) kuormalavat, kontit ja kuljetusvälineet sekä kyseisten kuormalavojen, konttien ja
kuljetusvälineiden varaosat, tarvikkeet ja varusteet (DA 208–216 art.)
b) henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat (DA 219 art.)
c) merimiesten ajanvieteaineisto, jota käyttää kansainvälisessä meriliikenteessä olevan
aluksen miehistö (DA 220 a art.)
d) lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet (DA 222 art.)
e) eläimet, jos niitä on tarkoitus laiduntaa tai jos ne on tarkoitettu käytettäviksi työn tai
kuljetuksen suorittamiseen (DA 223 art.)
f) varusteet, joita käytetään rajavyöhykkeillä (DA 224 a art.)
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g) kojeet ja laitteet, joita lääkärit tarvitsevat auttaakseen elimensiirtoa odottavia potilaita (DA
226 art. 1 k.)
h) katastrofiavussa käytettävät tarvikkeet, joita käytetään suuronnettomuuksien tai vastaavien
tilanteiden aiheuttamien, unionin tullialueeseen vaikuttavien seurausten torjumiseen (DA
221 art.)
i) matkustajien väliaikaisesti tuomat kannettavat soittimet, jotka on tarkoitettu
ammattikäyttöön
j) pakkaukset, jotka on tuotu täysinä ja jotka on tarkoitettu jälleenvietäviksi joko tyhjinä tai
täysinä ja joissa on pysyvät merkinnät, joita ei voi irrottaa ja joista unionin tullialueen
ulkopuolelle sijoittautunut henkilö voidaan yksilöidä
k) radio- ja televisio-ohjelmien tuotanto- ja lähetysvälineet sekä radio- ja televisio-ohjelmien
tuotannossa ja lähetyksessä käytettäviksi tarkoitetut erityisesti sovitetut ajoneuvot ja niiden
varusteet, jotka tuo julkinen tai yksityinen organisaatio, joka on sijoittautunut unionin
tullialueen ulkopuolelle ja jonka tällaisten varusteiden ja ajoneuvojen väliaikaisen
maahantuonnin luvan antavat tulliviranomaiset ovat hyväksyneet
l) muut tavarat, jos tulliviranomaiset ovat antaneet tähän luvan.
Huom. Kohdissa a–d, h ja i mainitut tavarat voidaan asettaa menettelyyn myös tulli-ilmoituksen
antamisena pidettävällä toimella (ks. seuraava kohta 5.1.3). Asiakas voi siis valita, ilmoittaako
tavarat menettelyyn tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella vai antamalla suullisen tulliilmoituksen. Muissa kohdissa mainitut tavarat on aina asetettava menettelyyn suullisella tai
vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.
Suullisella tulli-ilmoituksella ei kuitenkaan voida asettaa menettelyyn
1) tavaroita, joiden tuonti on kiellettyä tai rajoitettua
2) tavaroita, joihin kohdistuu jokin muu unionin lainsäädännössä määrätty erityinen
muodollisuus, jota tulliviranomaisten on pakko soveltaa.
Kun lupaa haetaan suullisella tulli-ilmoituksella, maahan saapuessa on valittava ns. punainen
kaista (tullattavaa tavaraa). Lisäksi pitää aina täyttää tullilomake 613.
Lomake 613 on Tullin verkkosivulla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä:
Lomake suomeksi (613s)
Lomake ruotsiksi (613r)
Lomake englanniksi (613e)

5.1.3 Tulli-ilmoituksen antamisena pidettävä toimi (aktiivinen toimi)
Tavaroille voi hakea lupaa ja ne voi asettaa menettelyyn myös tulli-ilmoituksen antamisena
pidettävällä aktiivisella toimella, kuten ajamalla tai purjehtimalla. Tavaroista ei tällöin tarvitse antaa
Tullille erillistä tulli-ilmoitusta.
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Aktiivinen toimi voi olla
•
•
•
•

vihreää kaistaa (ei tullattavaa) pitkin kulkeminen tullitoimipaikassa, jossa on kaksi
tarkastuskaistaa
kulkeminen tullitoimipaikan kautta, jossa ei ole kahta tarkastuskaistaa
”ei tullattavaa” -lipukkeen tai -tarran kiinnittäminen henkilöajoneuvon tuulilasiin, jos tästä
mahdollisuudesta säädetään kansallisissa säädöksissä
pelkkä unionin tullialueen rajan ylittäminen erityistilanteessa, jossa voidaan soveltaa
poikkeusta vaatimuksesta kuljettaa tavarat asianmukaiseen paikkaan (UTK 135 art. 5 k.).

Aktiivisella toimella voidaan asettaa menettelyyn seuraavia tavaroita:
•
•
•
•

•
•
•

kuormalavat, kontit ja kuljetusvälineet sekä kyseisten kuormalavojen, konttien ja
kuljetusvälineiden varaosat, tarvikkeet ja varusteet (DA 208–216 art.)
henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat (DA 219 art.)
merimiesten ajanvieteaineisto, jota käytetään kansainvälisessä meriliikenteessä olevalla
aluksella (DA 220 art.)
katastrofiavussa käytettävät tarvikkeet, joita käytetään suuronnettomuuksien tai vastaavien
tilanteiden aiheuttamien, unionin tullialueeseen vaikuttavien seurausten torjumiseen (DA
221 art.)
lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet (DA 222 art.)
matkustajien väliaikaisesti tuomat kannettavat soittimet, jotka on tarkoitettu
ammattikäyttöön (DA 226 art.)
NATO-lomakkeen 302 tai EU-lomakkeen 302 kattamat tavarat (DA 235 a art.)

Aktiivisella toimella ei voida asettaa menettelyyn seuraavia tavaroita:
•

•

tavaroita, joiden tuonti on rajoitettua tai kiellettyä
o poikkeuksena tavarat, jotka tuodaan EU-alueelle tai kuljetetaan EU-alueen kautta
NATO-lomakkeella 302 tai EU-lomakkeella 302
tavaroita, joihin kohdistuu jokin muu unionin lainsäädännössä määrätty erityinen
muodollisuus, jota tulliviranomaisten on pakko soveltaa
o poikkeuksena tavarat, jotka tuodaan EU-alueelle tai kuljetetaan EU-alueen kautta
NATO-lomakkeella 302 tai EU-lomakkeella 302.

5.2 Tullin lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä Tullin lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa on
pakollinen vain harvoissa tapauksissa. Useimmiten lupa voidaan hakea vakiomuotoisella tulliilmoituksella.
Kirjallinen lupa on pakollinen, jos
•
•
•
•
•

tulli-ilmoitus halutaan antaa yksinkertaistettuna
käytetään keskitettyä tullausta
käytetään ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää
toiminnassa käytetään vastaavia tavaroita (ks. kohta 8)
tarvitaan takautuva lupa (ks. kohta 7).
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Lupaa haetaan Tullin lupakeskukselta. Hae väliaikaisen maahantuonnin menettelyn käyttöä
koskevaa lupaa Luvat-verkkopalvelussa.
Hakemus hyväksytään käsittelyyn viimeistään 30 päivän kuluessa hakemuksen
vastaanottamisesta. Hakemus käsitellään 30 päivän kuluessa hakemuksen käsittelyyn ottamisesta.
Jos tarvitaan lisätietoja, Tulli pyytää hakijaa toimittamaan lisätiedot annetussa määräajassa, joka
on enintään 30 päivää. Tällöin hakemuksen käsittelyn määräaika on 30 päivää siitä, kun kaikki
päätöksen tekemiseksi tarvittavat tiedot on saatu.
Kirjallinen lupa tulee voimaan myöntämispäivänä tai muuna luvassa mainittuna päivänä. Lupa on
voimassa enintään viisi vuotta tai, jos kyseessä on DA liitteen 71-02 tavarat (sensitiiviset
maataloustuotteet), enintään kolme vuotta.
Jos haluat hakea muutosta voimassa olevaan lupaan, hae muutosta Tullin lupakeskukselta Luvatverkkopalvelussa.

5.3 ATA- ja CPD-carnet
Lupahakemuksen voi tehdä myös ATA- tai CPD-carnet’lla. Silloin se on tehtävä paikassa,
jossa tavarat esitetään ja ilmoitetaan väliaikaiseen maahantuontiin.

ATA- ja CPD-carnet’t hyväksytään väliaikaisen maahantuonnin lupahakemuksiksi, kun ne täyttävät
kaikki seuraavat edellytykset:
a) carnet on annettu jossakin ATA-yleissopimuksen tai Istanbulin yleissopimuksen
osapuolessa ja sen on vahvistanut ja taannut Istanbulin yleissopimuksen liitteessä A
olevan 1 artiklan d alakohdassa määriteltyyn takuurenkaaseen kuuluva
takaajayhdistys
b) carnet koskee sen yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tavaroita ja
käyttötarkoituksia, jonka perusteella se on annettu
c) tulliviranomaiset ovat hyväksyneet carnet’n
d) carnet on voimassa koko unionin tullialueella.

Lue lisää Tullin verkkosivuilta väliaikaisesta maahantuonnista ATA- ja CDP-carnet’illa.

6 Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa
Kun tavarat asetetaan menettelyyn, tavaroita käytetään tai menettely päätetään EU:n eri
jäsenvaltioiden alueella, asiakas tarvitsee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevan luvan.
Väliaikaisessa maahantuonnissa useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevaa lupaa voi hakea tulliilmoituksella, eli käyttötarkoituksesta riippuen joko vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella, suullisella
ilmoituksella tai tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella (aktiivisella toimella).
Vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella ja suullisessa ilmoittamisessa (lomakkeella 613s) on
ilmoitettava paikat, missä tavaraa käytetään. Hakemuksen käsittely ei vaadi jäsenvaltioiden välistä
konsultaatiomenettelyä.
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Jos tavarat tuodaan ATA- tai CPD-carnet´illa, useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevaa
tavanomaista lupaa ei tarvita.
Useampaa kuin yhä jäsenvaltiota koskevaa lupaa ei tarvita, jos tavarat siirretään T1-passituksella
toiseen jäsenvaltioon asetettavaksi siellä seuraavaan tulli-menettelyyn. Tällöin T1-passitus päättää
väliaikaisen maahantuonnin menettelyn.
Jos asiakas tarvitsee tavanomaisen useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevan luvan, lupa on
haettava EU:n yhteisestä Tullipäätökset-järjestelmästä (CDMS, Customs Decisions Management
System). Katso erillinen ohje Tullipäätökset-palveluun kirjautumisesta ja asiointirooleista.
Esimerkkejä useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevista luvista:
Esimerkki 1:
Sveitsistä tuodaan T1-passituksella Suomeen tauluja näyttelyä varten, minkä jälkeen ne on
tarkoitus siirtää edelleen suomalaisen yrityksen vastuulla vastaavaan näyttelyyn Ruotsiin.
Ruotsista taulut jälleenviedään takaisin Sveitsiin. Suomalainen yritys antaa vakiomuotoisen tulliilmoituksen Suomeen ja ilmoittaa käyttöpaikkana Näyttely A + osoite, Suomi ja Näyttely B + osoite,
Ruotsi. Taulut jälleenviedään Ruotsista, joten menettelyn päättävänä tullitoimipaikkana ilmoitetaan
tulli-ilmoituksessa Ruotsissa oleva tullitoimipaikka. Suomalaisen yrityksen pitää saada Ruotsista
poistumisvahvistettu luovutuspäätös, jotta Suomessa aloitettu väliaikaisen maahantuonnin
menettely saadaan päätettyä ja vakuus vapautettua.

Esimerkki 2:
Sveitsistä Suomeen näyttelyä varten tuodut taulut on asetettu väliaikaisen maahantuonnin
menettelyyn tulli-ilmoituksella haetulla luvalla. Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettu vain Suomessa
sijaitseva näyttelypaikka. Tavarat halutaan edelleenviedä näyttelyyn Ruotsiin. Tulli-ilmoituksella
haettuun lupaan ei voi lisätä käyttöpaikkoja jälkikäteen, joten asiakkaan on tehtävä T1-passitus
Suomesta Ruotsiin, jolloin passitus päättää Suomessa tehdyn 53-menettelyn. Toinen vaihtoehto
on, että asiakas hakee tavanomaista useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevaa lupaa.

Esimerkki 3:
EU:n ulkopuolella vakituisesti asuva henkilö purjehtii purjehduskilpailuihin, jotka pidetään ensin
Suomessa ja sitten Ruotsissa. Purjevene on siis urheilukäyttöön tuotava tavara (DA 219 art.), joka
voidaan asettaa menettelyyn aktiivisella toimella. Kun henkilö purjehtii Suomesta Ruotsiin, hän
poistuu kansainväliselle merialueelle. Tämä katsotaan jälleenvienniksi, joka päättää Suomessa
aloitetun väliaikaisen maahantuonnin menettelyn.

7 Takautuva lupa
Kaikki luvat, joissa luvan voimaantulopäivä on aiempi kuin luvan allekirjoituspäivä, ovat
lainsäädännön mukaan takautuvia lupia. Takautuvaa lupaa varten pitää aina hakea kirjallinen lupa
Tullin lupakeskukselta. Hae takautuvaa lupaa sähköisesti Luvat-verkkopalvelussa. Sen liitteeksi on
annettava selvitys, josta käy ilmi, että luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.
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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 hakemuksessa pyydetyn ajanjakson ajalta
o menettelyä voidaan valvoa
kaikki tarvittavat muodollisuudet tavaroiden tilanteen korjaamiseksi voidaan toteuttaa, mukaan lukien tulli-ilmoitusten mitätöinti tarvittaessa
hakijalle ei ole hakemuksen hyväksymistä edeltävän kolmen vuoden aikana myönnetty
takautuvaa lupaa saman menettelyn käyttämiseen
jos hakemuksella uusitaan samanlaisia toimintoja ja tavaroita koskeva lupa, hakemus on
toimitettava 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
DA:n liitteen 71-02 soveltamisalaan kuuluville tavaroille (sensitiiviset maataloustuotteet) kolme
kuukautta ennen hakemuksen hyväksymispäivää. Jos hakemuksella uusitaan samanlaisia
toimintoja ja tavaroita koskeva lupa, Tulli voi myöntää luvan, jonka voimassaolo alkaa siitä
päivästä, jona alkuperäisen luvan voimassaolo päättyi. Tällöinkin luvan takautuva vaikutus voi
kuitenkin olla enintään 3 vuotta. Takautuvan luvan voimassaoloaika on enintään viisi vuotta tai
kolme vuotta (DA:n liitteen 71-02 tavarat).

Jos tavarat on luovutettu vapaaseen liikkeeseen normaalina tuontina eikä asiakkaalla ole
tavanomaista väliaikaisen maahantuonnin lupaa, hän voi hakea takautuvaa lupaa.

Takautuvaa lupaa ei tarvita, jos asiakkaalla on Tullin lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa,
mutta tavarat on erehdyksessä ilmoitettu menettelyyn, jossa on syntynyt tullivelka (esim. normaali
vapaaseen liikkeeseen luovutus). Tulli-ilmoitus on mitätöitävä tavaroiden luovutuksen jälkeen
ilmoittajan perustellusta hakemuksesta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät (DA 148 art. 4 d):

•
•
•
•

hakemus tehdään 90 päivän kuluessa ilmoituksen hyväksymisestä
tavaroita ei ole käytetty väliaikaisen maahantuonnin menettelyn vastaisella tavalla
erehdyksessä annetun ilmoituksen antamishetkellä edellytykset olisivat täyttyneet
tavaroiden asettamiseksi väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
sitä tullimenettelyä (väliaikaisen maahantuonnin) koskeva tulli-ilmoitus on annettu,
johon tavarat olisi ilmoitettu, jos erehdystä ei olisi sattunut.

Huom. Kaikki luvat, joissa luvan voimaantulopäivä on luvan allekirjoituspäivää aikaisempi, ovat
lainsäädännön mukaan takautuvia lupia. Takautuvien lupien myöntämistä on lainsäädännössä
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rajoitettu niin, että yhdelle toimijalle voidaan myöntää takautuva lupa väliaikaisen maahantuonnin
tullimenettelyyn vain kerran kolmessa vuodessa. Tämän vuoksi lupahakemus suositellaan
jättämään vähintään 3 kuukautta ennen toivottua voimassaolon alkamispäivää.

8 Vastaavien tavaroiden käyttäminen
Vastaavat tavarat ovat unionitavaroita, joita käytetään menettelyyn asetettujen tavaroiden sijasta.
Vastaavien tavaroiden käyttäminen edellyttää aina Tullin lupakeskuksen myöntämää kirjallista
lupaa.
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä lupa vastaavien tavaroiden käyttämiseen voidaan
myöntää vain, kun lupa kokonaan tuontitullitta myönnetään kuormalavoille, kuormalavojen
varaosille, tarvikkeille ja varusteille, konteille tai konttien varaosille, tarvikkeille ja varusteille (DA
208–211 art.). Lupa vastaavien tavaroiden käyttämiseen annetaan, jos menettelyn asianmukaisuus
ja erityisesti tullivalvonta voidaan varmistaa.
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä vastaavista unionitavaroista tulee muita kuin
unionitavaroita ja korvattavista tavaroista tulee unionitavaroita silloin, kun ne luovutetaan
menettelyn päättävään seuraavaan tullimenettelyyn, tai silloin, kun vastaavat tavarat on viety pois
unionin tullialueelta.
Lue lisää vastaavien tavaroiden käytöstä eritysmenettelyissä.

9 Kielteinen päätös
Kielteinen päätös voidaan tehdä esimerkiksi hakemuksiin, joilla haetaan
•
•
•
•

kirjallista väliaikaisen maahantuonnin lupaa
vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella myönnettävää lupaa
takautuvaa lupaa
määräaikojen pidentämistä.

Ennen kielteisen päätöksen tekemistä hakijalle annetaan tiedoksi seikat, joihin päätös perustuu.
Hakijalle lähetetään päätösesitys, jossa annetaan 30 päivää aikaa antaa vastine. Määräaika alkaa
siitä, kun hakija vastaanottaa tai hänen katsotaan vastaanottaneen Tullin tiedoksiannon. Jos
päätös lähetetään postitse saantitodistuskirjeenä, se katsotaan vastaanotetuksi saantitodistuksen
osoittamana päivänä. Päätös, joka on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, katsotaan saadun
tiedoksi seitsemän päivän kuluttua lähetyspäivästä, jos ei muuta osoiteta.
Jos päätös lähetään sähköisesti todisteellisena tiedoksiantona, se 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, jos ei muuta osoiteta.
Määräajan päättymisen jälkeen hakijalle lähetetään päätös. Päätös voidaan vahvistaa ennen
kuulemisajan päättymistä, jos asiakas toimittaa tätä ennen vastineen tai tiedon siitä, ettei tule
antamaan asiassa vastinetta. Annetun määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian
ratkaisemista.
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10 Kirjanpito
Kirjanpitoa on pidettävä vain, jos Tulli sitä vaatii. Kirjanpitoa voidaan vaatia esimerkiksi silloin, kun
myönnetään tavanomainen lupa. Kirjanpidon sisältämät tiedot määritellään tapauksesta riippuen.

11 Edustajuus
Asiakas voi käyttää edustajaa (asiamiestä), kun väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
asettaminen tehdään vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä edustaja voi toimia suorana edustajana tai suorana
edustajana takaajan vastuulla. Välillinen edustus ei ole sallittua, koska tulli-ilmoituksen
hyväksymisestä seuraa erityisiä velvoitteita ilmoittajalle (UTK 170 art. 1 k.). Kun tavara asetetaan
menettelyyn suullisella ilmoituksella, edustaja ei voi täyttää lomaketta 613, vaan sen voi täyttää ja
allekirjoittaa vain ilmoittaja (luvanhaltija) eli henkilö, joka vastaa tavaroista ja menettelystä.

12 Vakuus
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyn käyttäminen edellyttää riittävän vastuuvakuuden
antamista. Vastuuvakuus voidaan antaa yksittäisvakuutena tai yleisvakuutena.
Yksittäisvakuus voidaan antaa Tullin toimipaikassa yksittäisen tuontitapahtuman tulli- ja
verovastuuta varten. Vakuuden täytyy kattaa koko se määrä, joka vastaa kantamatta jääviä
tuontitulleja ja maahantuonnin arvonlisäveroa. Vakuutta ei kuitenkaan vaadita, kun lupahakemus ja
menettelyyn asettaminen tehdään aktiivisella toimella tai suullisella tulli-ilmoituksella.
Yleisvakuuden käyttö vaatii Tullin myöntämän yleisvakuusluvan. Vakuutta varataan
yleisvakuudesta tullauksen yhteydessä asiakkaan vakuusluokan mukaan.
Vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella menettelyyn asettaminen edellyttää aina vastuuvakuuden
antamista. Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:
a) lentoyhtiöiden, varustamojen, rautatieyhtiöiden tai postipalvelujen tarjoajien
kansainvälisessä liikenteessä käyttämät ainekset, edellyttäen, että kyseiset ainekset
on merkitty selvästi
b) tyhjinä tuodut pakkaukset edellyttäen, että niissä on pysyvät merkinnät, joita ei voi
irrottaa
c) väliaikaista maahantuontia koskevan luvan aiempi haltija on ilmoittanut tavarat
väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn suullisesti tai aktiivisella toimella, ja tavarat
asetetaan myöhemmin väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn samaa tarkoitusta
varten (voi olla eri menettelynhaltija).
Lue lisää vakuuksista.

13 Tavaroiden menettelyyn asettaminen ja käyttäminen
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Tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn antamalla niistä tulli-ilmoitus. Tulliilmoituksen voi antaa eri tavoin riippuen siitä, mitä DA:n artiklaa sovelletaan (ks. kohta 5).

1. Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus
Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus annetaan sähköisesti Yritysasiakkaan erityismenettelyjen
tuontitullauspalvelussa (ITU) tai SAD-lomakkeella tullitoimipaikalla (menettelykoodi 53xx).
Huom. Jos toimijalla on tavanomainen lupa, tulli-ilmoitus voidaan tehdä myös
yksinkertaistettuna, jos tulli-ilmoituksen yksinkertaistamista koskeva lupa sen sallii.
Kun käytetään etukäteen haettua Tullin lupakeskuksen myöntämää kirjallista lupaa, tavaroita
voidaan asettaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn luvan voimassaoloaikana.
2.

Suullinen ilmoitus tietyissä tapauksissa (ks. kohta 5.1.2)
Asiakkaan on valittava ns. punainen kaista (tullattavaa) ja täytettävä tullilomake 613 eli
suullisesti ilmoitettavaan väliaikaiseen maahantuontiin liittyvä täydentävä asiakirja (DA:n liite
71-01).

3. Aktiivinen toimi tietyissä tapauksissa (ks. kohta 5.1.3)
Tavarat voi asettaa menettelyyn seuraavilla tavoilla:
•
•
•
•

vihreää kaistaa eli ”ei tullattavaa” -kaistaa pitkin kulkeminen tullitoimipaikassa, joissa on
kaksi tarkastuskaistaa
kulkeminen tullitoimipaikan kautta, jossa ei ole kahta tarkastuskaistaa
”ei tullattavaa” -lipukkeen tai -tarran kiinnittäminen henkilöajoneuvon tuulilasiin, jos tästä
mahdollisuudesta säädetään kansallisissa säännöksissä
pelkkä unionin tullialueen rajan ylittäminen erityistilanteessa, jossa voidaan soveltaa
poikkeusta vaatimuksesta kuljettaa tavarat asianmukaiseen paikkaan (UTK 135 art. 5 k.).

Kun tavaroita aletaan käyttää luvan mukaisesti, siitä ei tarvitse ilmoittaa Tullille. Tavaroita saa
käyttää vain luvan- tai menettelynhaltija. Jos tavarat on tarkoitus siirtää toiselle henkilölle, pitää
tehdä tulli-ilmoitus 5353-menettelyllä tai hakea Tullilta lupaa menettelynhaltijan oikeuksien ja
velvollisuuksien siirtämiseen (TORO, ks. kohta 17). Väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
asetetut tavarat ovat tullivalvonnassa, kunnes menettely on asianmukaisesti päätetty.

14 Menettelyn päättämisen määräaika
Tulli määrittää ajan, jonka kuluessa tavarat on jälleenvietävä tai asetettava seuraavaan
tullimenettelyyn. Aika riippuu tavaroiden käyttötarkoituksesta.
Tavarat voivat olla väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä samaa tarkoitusta varten ja saman
luvanhaltijan vastuulla enintään 24 kuukautta. Joillekin tavaroille ja käyttötarkoituksille on asetettu
lyhyempi määräaika. Toiseen erityismenettelyyn (kuten tullivarastointi) asettaminen katkaisee
määräajan kulumisen. Jos tavarat otetaan toisen erityismenettelyn jälkeen uudestaan väliaikaisen
maahantuonnin menettelyyn samaa tarkoitusta varten saman luvanhaltijan vastuulle ja alun perin
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asetettua menettelyn päättämisen määräaikaa on jäljellä, määräajan kuluminen jatkuu. Kun tavarat
asetetaan uudestaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn esimerkiksi tullivarastoinnin jälkeen,
on asiakkaan tehtävä vakiomuotoinen tulli-ilmoitus.
Seuraaville tavaroille on säädetty lyhyempiä menettelyn päättämisen määräaikoja:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

rautateiden kuljetusvälineet
o 12 kuukautta
kaupallisessa käytössä olevat kuljetusvälineet lukuun ottamatta rautateiden
kuljetusvälineitä
o kuljetuksen suorittamiseksi tarvittava aika
sellaiset maantieliikenteen kuljetusvälineet, joita käyttävät yksityisesti
o opiskelijat
 aika, jonka he viipyvät unionin tullialueella yksinomaan
opiskelutarkoituksessa
o henkilöt, jotka suorittavat määräaikaista tehtävää
 aika, jonka he viipyvät unionin tullialueella yksinomaan tehtävänsä
suorittamiseksi
o muut tapaukset, mukaan lukien ratsut ja vetoeläimet sekä niiden vetämät
kulkuneuvot
 6 kuukautta
yksityiskäytössä olevat ilmaliikenteen kuljetusvälineet
o 6 kuukautta
yksityiskäytössä olevat meri- ja sisävesiliikenteen kuljetusvälineet
o 18 kuukautta
kontit sekä niiden varusteet ja tarvikkeet
o 12 kuukautta
ammattimainen vuokraustoiminta ja siihen perustuva vuokraus- tai jälleenvuokraussopimus
o 8 päivää, 3 viikkoa tai 6 kuukautta (ks. kohta 19.4)
unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön omistamat eläimet
o vähintään 12 kuukautta
testien suorittamisessa käytettävät tai testattaviksi tarkoitetut tavarat, joita käytetään
testien, kokeiden tai esittelyjen suorittamiseksi ilman ansaitsemistarkoitusta
o 6 kuukautta
korvaavat tuotantovälineet
o 6 kuukautta
tilaisuuksia varten tai tietyissä tilanteissa myytäviksi tarkoitetut tavarat, jotka niiden omistaja
toimittaa tarkastusta varten unionissa olevalle henkilölle, jolla on oikeus ostaa ne
tarkastuksen jälkeen
o 6 kuukautta
muut tavarat, jotka tuodaan DA:n artiklan 236 perusteella
o enintään 3 kuukautta.

Jos tavaroita ei voi käyttää luvan mukaisesti poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, määräaikaa
voidaan pidentää kohtuullisesti luvan- tai menettelynhaltijan perustellusta hakemuksesta.
Pidennystä voi hakea myös alkuperäisen määräajan päättymisen jälkeen. Määräajan pidennystä
voi hakea joko laissa säädettyyn erityiseen määräaikaan tai tulliviranomaisen asettamaan
lyhyempään määräaikaan. Tiettyä menettelyyn asetettua tavaraerää koskevaa pidennystä haetaan
valvovalta tullilta tullilomakkeella 975 tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on samat tiedot
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kuin lomakkeessa. Jos edustusmuoto on suora edustus takaajan vastuulla, liitteenä on oltava
takaajan suostumus määräajan pidentämiseksi.
Tavarat voivat olla väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä yhteensä enintään 10 vuotta, ellei
kyse ole ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
Jos Tullin lupakeskuksen myöntämässä kirjallisessa luvassa olevaa menettelyn päättämisen
määräaikaa halutaan pidentää, luvanhaltijan on oltava yhteydessä Tullin lupakeskukseen ja
pyydettävä lupamuutosta sähköisesti luvat-palvelussa.

15 Menettelyn päättäminen
Menettely on päätettävä siinä ajassa, joka menettelylle on määrätty.
Väliaikainen maahantuonti voidaan päättää asettamalla menettelyyn asetetut tavarat seuraavaan
tullimenettelyyn, jälleenviemällä ne pois unionin tullialueelta, hävittämällä ne jätteitä jättämättä tai
luovuttamalla ne valtiolle.
Tulli-ilmoituksen menettelyn päättämisestä voi antaa kuka tahansa. Ilmoituksen antajan ei tarvitse
olla alkuperäinen luvanhaltija, eikä menettelyn päättämistä koskevan oikeuden siirtämiseen
välttämättä tarvita TOROa (ks. kohta 17). Tämä vaikuttaa siihen, kuka vastaa tavaroista
menettelyä päätettäessä. Jos menettelyn päättämisestä ei ole tehty TOROa toiselle
menettelynhaltijalle, luvanhaltija vastaa menettelyyn asetetuista tavaroista koko ajan.
Menettelyn päättämisestä on toimitettava valvovalle tullille asianmukainen todiste (esim.
poistumisvahvistettu luovutuspäätös). Todistetta ei tarvitse toimittaa niissä tapauksissa, joissa
menettely on voitu päättää jälleenviemällä tavarat aktiivisella toimella.

15.1 Päättäminen jälleenvientiin
Väliaikainen maahantuonti päätetään yleensä jälleenvientiin, koska tavaran jälleenvienti on
menettelyyn asettamisen edellytys.
Tavaroiden jälleenvienti voidaan tehdä samalla toimella, jolla tavarat asetettiin väliaikaisen
maahantuonnin menettelyyn. Jälleenviennin ilmoittamisen tapa riippuu siitä, miten tavarat asetettiin
väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn:
•

•

•

suullinen ilmoitus (lomake 613s)
o myös jälleenvienti pitää tehdä vähintään suullisella ilmoituksella, jolloin
asiakkaan on esitettävä tuontia varten täytetty 613-lomake
poistumistullitoimipaikassa
aktiivinen toimi esim. ajamalla tai purjehtimalla
o jälleenvienti voi tapahtua samalla tavalla, jolloin erillistä viennin tulliilmoitusta ei tarvitse antaa
vakiomuotoinen tulli-ilmoitus
o tavaroista on tehtävä sähköinen jälleenvienti-ilmoitus. Jälleenvientiilmoituksessa on oltava merkintä ”TA” ja tarvittaessa asiaankuuluva
lupanumero.
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Jos tavarat viedään suoraan jälleenvientinä, ne säilyvät väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä,
kunnes ne ovat poistuneet unionin tullialueelta. Tavaroiden on poistuttava unionin tullialueelta
ennen kuin menettelyn päättämisen määräaika päättyy.
Sähköisen ja suullisen jälleenvienti-ilmoituksen antamisen jälkeen tavarat voidaan myös ilmoittaa
passitusmenettelyyn. Tällöin väliaikainen maahantuonti päättyy ja tavarat asetetaan seuraavaan
menettelyyn eli passitukseen. Tavaroiden todellisella poistumispäivällä unionin tullialueelta ei
tällöin ole merkitystä, mutta tavarat on asetettava seuraavaan menettelyyn eli passitusmenettelyyn
ennen kuin menettelyn päättämisen määräaika päättyy.
Vesialuksilla jälleenvienniksi katsotaan yleensä, että ne käyvät 12 meripeninkulmaa aluevesirajan
ulkopuolella.
Sähköisessä jälleenvienti-ilmoituksessa ja sitä mahdollisesti seuraavassa passitusilmoituksessa on
oltava merkintä ”TA” (”temporary admission” eli väliaikainen maahantuonti) ja tarvittaessa
asiaankuuluva lupanumero. Jos lupanumeroa ei ole, ilmoitetaan näissä tapauksissa esimerkiksi
”Tuotu ajamalla” ja päivämäärä. Näin täytyy tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa kuljetusväline on
alun perin tuotu aktiivisesti mutta jälleenviedään rahtina.
Kun menettely päätetään jälleenvientiin, lainsäädännössä ei ole asetettu aikarajaa sille, kauanko
tavaroiden täytyy olla EU:n tullialueen ulkopuolella, jotta ne voisi asettaa uudelleen väliaikaisen
maahantuonnin menettelyyn. Väliaikaista maahantuontia voidaan kuitenkin laillisesti soveltaa vain,
jos tavarat on todella tarkoitettu jälleenvietäviksi unionin tullialueen ulkopuolelle. Väliaikaisen
maahantuonnin menettelyä ei voi laillisesti soveltaa toimintaan, jossa tavara ainoastaan kuljetetaan
maan rajan yli väliaikaisen maahantuonnin päätyttyä ilman todellista aikomusta jälleenviedä, minkä
jälkeen tavara tuodaan pian uudelleen unionin tullialueelle. Jos maahantuoja on käyttänyt väärin
väliaikaisen maahantuonnin menettelyä ja on hyötynyt siitä luomalla keinotekoisesti vaadittavat
edellytykset, sen on maksettava tavaroihin liittyvät tullit.

15.2 Päättäminen seuraavaan tullimenettelyyn asettamiseen
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetetut tavarat voidaan ilmoittaa ja asettaa myös
seuraavaan tullimenettelyyn. Hyväksyttäviä seuraavia tullimenettelyjä ovat
•
•
•
•
•

luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen
sisäinen jalostus
väliaikainen maahantuonti
tullivarastointi
passitus.

Väliaikaista maahantuontia seuraavissa tulli-ilmoituksissa pitää olla kohdassa 15.1 mainitut
merkinnät.

15.2.1 Luovuttamien vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen
Väliaikainen maahantuonti voidaan päättää luovuttamalla menettelyyn asetetut tavarat vapaaseen
liikkeeseen ja kulutukseen.
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Vapaaseen liikkeeseen luovutettavista tavaroista on tehtävä tulli-ilmoitus (menettelykoodi 4053).
Lisäksi tavaroista kannetaan tavaran tullinimikkeen mukaiset tuontitullit, maahantuonnin
arvonlisävero ja muut mahdolliset maksut. Väliaikaista maahantuontia seuraavissa tulliilmoituksissa pitää olla kohdassa 15.1 mainitut merkinnät.

15.2.2 Asettaminen tullivarastointimenettelyyn
Väliaikainen maahantuonti voidaan päättää asettamalla tavarat tullivarastointimenettelyyn
(menettelykoodi 7153).
Väliaikaista maahantuontia seuraavissa tulli-ilmoituksissa pitää olla kohdassa 15.1 mainitut
merkinnät. Jos tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen tullivarastoinnin jälkeen,
käytetään menettelykoodia 4071. Jos tullivarastointi päätetään jälleenvientiin, käytetään
menettelykoodia 3171.

15.2.3 Asettaminen sisäisen jalostuksen menettelyyn
Väliaikainen maahantuonti voidaan päättää asettamalla tavarat sisäiseen jalostukseen
(menettelykoodi 5153), jos sisäisen jalostuksen menettelyä koskevat edellytykset täyttyvät.
Väliaikaista maahantuontia seuraavissa tulli-ilmoituksissa pitää olla kohdassa 15.1 mainitut
merkinnät.

15.2.4 Asettaminen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
Väliaikainen maahantuonti voidaan päättää asettamalla tavarat seuraavaan väliaikaisen
maahantuonnin menettelyyn (menettelykoodi 5353).
Tällöin on aina tehtävä vakiomuotoinen tulli-ilmoitus eli myös silloin, jos ensimmäinen väliaikainen
maahantuonti on tehty aktiivisella toimella tai suullisella ilmoituksella. Tavarat voi asettaa
menettelyyn joko sama luvanhaltija tai toinen luvanhaltija kuin se, joka asetti ne ensimmäiseen
menettelyyn. Tavarat voidaan asettaa menettelyyn joko samaa tai eri käyttötarkoitusta varten.
Huomioi kuitenkin, että tavarat voivat olla samaa käyttötarkoitusta varten ja saman luvanhaltijan
vastuulla enintään 24 kuukautta tai laissa säädetyn lyhyemmän menettelyn päättämisen
määräajan.
Väliaikaista maahantuontia seuraavissa tulli-ilmoituksissa pitää olla kohdassa 15.1 mainitut
merkinnät.

15.2.5 Asettaminen passitusmenettelyyn
Väliaikainen maahantuonti voidaan päättää asettamalla tavarat unionin ulkoiseen
passitusmenettelyyn.
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Asettaminen suoraan passitusmenettelyyn on mahdollista silloin, kun tavaroita ollaan siirtämässä
toiselle luvanhaltijalle ja siirron toteuttamiseksi halutaan käyttää passitusmenettelyä. Siirto voidaan
myös tehdä ilman passitusta eli väliaikaisen maahantuonnin menettelyä päättämättä, mutta silloin
tavaroista vastaa siirtäjä. Sen sijaan kun käytetään passitusmenettelyä, vastuullinen voi olla joku
muukin henkilö. Kun tavarat on tarkoitus jälleenviedä, niistä ei voi antaa suoraan
passitusilmoitusta, vaan niistä on annettava ensin jälleenvienti-ilmoitus (ks. kohta 15.1).

15.3 Päättäminen hävittämiseen jätteitä jättämättä tai luovuttamiseen valtiolle
Luvanhaltija voi halutessaan päättää väliaikaisen maahantuonnin menettelyn hävittämällä tavarat
jätteitä jättämättä. Tällöin tavarat on asetettava sisäisen jalostuksen menettelyyn hävittämistä
varten (menettelykoodi 5153, taloudellisten edellytysten koodi 19). Sisäiseen jalostukseen
asettaminen päättää väliaikaisen maahantuonnin menettelyn.
Jos menettely halutaan päättää luovuttamalla tavarat valtiolle, asiakkaan on ensin otettava yhteyttä
valvovaan tulliin.

15.4 Menettelyn päättämisen todistavien asiakirjojen toimittaminen Tullille
Kun väliaikaisen maahantuonnin menettely on päätetty, valvovalle tullille on toimitettava
menettelyn päättämisen todistava asiakirja, esim. poistumisvahvistettu luovutuspäätös. Se pitää
toimittaa viimeistään seuraavana päivänä siitä, kun menettelyn päättämisen määräaika on
päättynyt. Vakuus vapautetaan tai palautetaan, kun valvova tulli toteaa, että menettely on
asianmukaisesti päätetty.
Jos tavarat voidaan jälleenviedä suullisella ilmoituksella, poistumistullitoimipaikassa on esitettävä
tuontia varten täytetty 613-lomake. Jos menettely voidaan päättää jälleenvientiin aktiivisella
toimella (esim. kuljetusvälineet), menettelyn päättämisen todistavaa asiakirjaa ei tarvitse toimittaa.

16 Tavaroiden siirtäminen menettelyä päättämättä
Luvassa (tulli-ilmoituksella haettavalla luvalla, suullisen ilmoituksen lomakkeessa 613 tai Tullin
lupakeskuksen myöntämässä kirjallisessa luvassa) on ilmoitettava kaikki paikat osoitteineen, joissa
menettelyyn asetettuja tavaroita aiotaan käyttää, sekä menettelyn päättävä tullitoimipaikka.
Menettelyyn asetettujen tavaroiden siirtäminen unionin tullialueella on sallittua ilman
tullimuodollisuuksia, kuten passitusta asiakkaan on kuitenkin pystyttävä antamaan Tullille tiedot
tavaroiden sijainnista ja siirroista. Menettelynhaltija vastaa tavaroista myös silloin, kun niitä ollaan
siirtämässä unionin tullialueella toiseen paikkaan.
Jos menettelyyn liittyvä tulli-ilmoitus aiotaan antaa toiseen jäsenvaltioon, pitää hakea useampaa
kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva hakemus ja lupa (ks. kohta 6).

17 Tavaroiden siirtäminen toiselle luvanhaltijalle
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Menettelyyn asetetut tavarat voidaan siirtää toiselle luvanhaltijalle. Ensimmäisen luvanhaltijan
vastuu menettelyyn asetetuista tavaroista päättyy, kun jälkimmäinen luvanhaltija antaa
menettelyyn asettamista koskevan tulli-ilmoituksen. Ensimmäinen luvanhaltija antaa valvovalle
tullille selvityksen, jossa hän todistaa jälkimmäisen luvanhaltijan tekemän tulli-ilmoituksen
perusteella, että oma menettely on päättynyt asianmukaisesti.

18 Tavaroita koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien siirto (TORO)
Menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen (TORO) on mahdollista myös
väliaikaisessa maahantuonnissa, mutta se ei usein ole tarpeellista. Väliaikaisessa
maahantuonnissa on aina mahdollista ilmoittaa tavarat seuraavaan väliaikaiseen maahantuontiin
(ks. kohta 15.2.4), jos niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet halutaan siirtää toiselle toimijalle.
Tämä on yksinkertaisempi tapa, sillä jokaisella toimijalla on oma menettelyä koskeva lupansa ja
sille mahdollisesti asetettu vakuus.

19 Tullivelka
Jos kokonaan tuontitullittomaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetetut tavarat
luovutetaan vapaaseen liikkeeseen Suomessa, tavaroista on maksettava nimikkeen mukainen
tuontitulli (UTK 85). Tullin määrä lasketaan samoilla perusteilla kuin silloin, kun tullivelka syntyi.
Kun muu kuin unionitavara tullataan vapaaseen liikkeeseen, tullivelan katsotaan syntyneen silloin,
kun tulli-ilmoitus tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta hyväksyttiin.
Säännösten noudattamatta jättäminen (UTK 79 art.)
Tullivelka voi myös syntyä säännösten noudattamatta jättämisestä, esimerkiksi kun ei täytetä
jotakin tullilainsäädännössä säädettyä velvollisuutta tai edellytystä.
Velvollisuuksien noudattamatta jättämistä voi olla esimerkiksi se, että menettelyyn asetettuja
tavaroita käytetään muuhun tarkoitukseen kuin johon lupa on myönnetty tai menettelyä ei päätetä
asianmukaisesti annetussa määräajassa.
Edellytysten noudattamatta jättämistä on esimerkiksi se, ettei luvanhaltija ole lain vaatimusten
mukaisesti sijoittautunut unionin tullialueen ulkopuolelle.
Vaikka jälkikantopäätöksellä määrätty tullivelka maksetaan, tavaroita ei pääsääntöisesti luovuteta
vapaaseen liikkeeseen, vaan ne ovat edelleen väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä. Tavarat
pitää joko jälleenviedä tai asettaa ne seuraavaan tullimenettelyyn.

Tullivelan määrän laskeminen (UTK 85 art.)
Tuonti- tai vientitullin määrän laskemista koskevat yleiset säännöt:
1. Tuonti- tai vientitullin määrä on määritettävä niillä tullin laskentaperusteilla, jotka
koskivat kyseisiä tavaroita silloin, kun tullivelka syntyi.
2. Jos tullivelan syntymisen ajankohtaa ei voida tarkasti määrittää, ajankohtana
pidetään sitä hetkeä, jolloin tulliviranomaiset toteavat tavaroiden olevan tilanteessa,
jossa tullivelka on syntynyt. Tulliviranomaiset voivat kuitenkin käytettävissään olevien
tietojen perusteella todeta, että tullivelka on syntynyt myös ennen tätä toteamista.
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Tullivelallinen
Tullivelallinen on ilmoittaja. Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä ilmoittajana voi toimia vain
luvanhaltija itse tai suora edustaja (UTK 77 art. 3 k.). Jos useampi henkilö on vastuussa saman
tullivelan maksamisesta, he vastaavat yhteisvastuullisesti tullin määrän maksamisesta (UTK 84
art.).
Jos tulli-ilmoitus on annettu sellaisten tietojen perusteella, joiden vuoksi tullivelkaa ei saada
kannetuksi kokonaan tai osittain, tullivelasta vastaa myös henkilö, joka on toimittanut tiedot tulliilmoitukseen. Hän vastaa velasta siltä osin, kun hän on tiennyt tai hänen olisi kohtuudella pitänyt
tietää antamiensa tietojen olleen virheellisiä.
Osittain tuontitulliton väliaikainen maahantuonti (UTK 77 art.)
Kun muu kuin unionitavara asetetaan osittain tuontitullittomaan väliaikaisen
maahantuontimenettelyyn, tullivelka syntyy silloin, kun tulli-ilmoitus hyväksytään.
Jos tullivelka syntyy säännösten noudattamatta jättämisen vuoksi, tullivelkaa vastaavasta
tuontitullin määrästä vähennetään osittain tuontitullittomassa menettelyssä maksetun tuontitullin
määrä (UTK 79 art. 1 k. ja 80 art. 2 k.).
Jos osittain tuontitulliton väliaikainen maahantuonti päätetään luovuttamalla tavara vapaaseen
liikkeeseen, tulli kannetaan menettelyyn asettamishetken mukaisten tullin laskentaperusteiden
mukaan eli täysimääräisenä.

20 Verollinen maahantuonti
Arvonlisäveroa täytyy maksaa Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista (AVL 1.1 § 2 k.).
Tavaran maahantuonti tapahtuu Suomessa, kun tavara on asetettu EU:n tullialueelle tuotaessa
kokonaan tuontitullittomaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn ja se on Suomessa, kun
menettely päätetään. Maahantuoja voi päättää menettelyn itse tai sen voi päättää Tulli, jos
menettelyn lupaehtoja on rikottu.
Maahantuonnin katsotaan tapahtuvan Suomessa myös silloin, kun tavara maahantuodaan ja
asetetaan osittain tuontitullittomaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn Suomessa.
Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt toimijat ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäveron
oma-aloitteisesti kausiveroilmoituksella Verohallinnolle.
Jos maahantuojaa ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, Tulli kantaa arvonlisäveron
maahantuonnista.
Säännösten vastaisen maahantuonnin arvonlisäveron kantaa Tulli.
Lue Verohallinnon verkkosivuilta lisätietoa maahantuonnin arvonlisäverosta sekä Ahvenanmaan
verorajasta ja tavaroiden maahantuonnista.

21 Väliaikaisen maahantuonnin käyttötarkoitukset
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Tässä osiossa luetellaan käyttötarkoitukset, joita varten tavaroita voidaan tuoda ja asettaa
väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn kokonaan tuontitullitta. Otsikossa suluissa on
tullikoodeksin delegoidun asetuksen sovellettava artikla sekä tulli-ilmoituksessa ilmoitettava koodi.
Jokaisessa kohdassa kerrotaan muun muassa, täytyykö luvan hakijan ja menettelynhaltijan olla
unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut vai voiko se olla sijoittautunut unionin tullialueelle.
Lisäksi kerrotaan yleisesti, millä tavoin lupaa on mahdollista hakea ja mikä on pisin mahdollinen
menettelyn päättämisen määräaika. (Ks. myös kohta 13.)

21.1 Kuormalavat ja niiden varaosat ja varusteet (DA 208–209 art., D01)
Kuormalavalla tarkoitetaan laitetta, joka koostuu jalustoilla erotetuista kahdesta kannesta tai jaloilla
tuetusta yhdestä kannesta. Sillä voi olla myös korirakenne. Kuormalavan kannelle voidaan koota
tavaroita yksikkökuormaksi, jota voidaan kuljettaa, käsitellä tai pinota mekaanisten laitteiden avulla.
Kuormalavan kokonaiskorkeus pidetään mahdollisimman alhaisena, jotta sitä voitaisiin käsitellä
haarukkatrukilla tai haarukkavaunulla.

Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•
•
•

tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella
suullisella ilmoituksella
vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Kuormalavojen varaosille ja varusteille myönnetään tuontitullittomuus, kun ne tuodaan niiden
jälleenviemiseksi joko erikseen tai kuormalavojen osana.
Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta. Kuormalavojen väliaikaisen
maahantuonnin menettely voidaan päättää, kun kuormalavat, jotka ovat samantyyppiset tai
samanarvoiset kuin menettelyyn asetetut, viedään tai jälleenviedään. (TA 322 art.) Vastaavia
unionitavaroita (kuormalavoja tai niiden varaosia ja varusteita) voi käyttää, jos asiakkaalla on
tavanomainen lupa, jossa vastaavien tavaroiden käyttö on sallittu.

21.2 Kontit (DA 210 art., D02)
Kontilla tarkoitetaan kuljetussäiliötä (laatikko, liikkuva säiliö tai muu niiden kaltainen väline), joka on

•
•
•
•
•

kokonaan tai osittain suljettu tavaroiden säilyttämiseen tarkoitettu tila
luonteeltaan pysyvä ja riittävän vahva toistuvaan käyttöön
erityisesti suunniteltu helpottamaan tavaroiden kuljetusta yhdellä tai useammalla
kuljetustavalla ilman, että tavaroita tarvitsee välillä purkaa
suunniteltu helposti käsiteltäväksi, kun sitä siirretään kuljetusmuodosta toiseen
suunniteltu helposti täytettäväksi ja tyhjennettäväksi
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•

jonka sisätilavuus on vähintään yksi kuutiometri.

Konteille myönnetään tuontitullittomuus, kun niihin on pysyvästi merkitty sopivaan ja selvästi
näkyvään paikkaan kaikki seuraavat tiedot:
1. omistajan tai liikennöijän tunnistetiedot, jotka voivat sisältää sen täydellisen nimen tai
vakiintuneen tunnisteen, ei kuitenkaan yritystunnusten tai lippujen kaltaisia symboleja
2. omistajan tai liikennöijän antamat konttien tunnusmerkit ja -numerot
3. kontin taara, mukaan lukien sen kaikki pysyvästi kiinnitetyt varusteet.
Merikuljetuksissa käytettäviksi tarkoitetuissa merikonteissa ja kaikissa muissa konteissa, joissa
käytetään ISO-standardin etuliitettä (neljä suuraakkosta, joista viimeinen on U), omistajan tai
pääasiallisen liikenteenharjoittajan tunnistetietojen sekä kontin sarjanumeron ja tarkistusnumeron
on oltava kansainvälisen standardin ISO 6346 ja sen liitteiden mukaisia.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•
•
•

tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella
suullisella ilmoituksella
vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 12 kuukautta.
Kun lupaa haetaan vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella, unionin tullialueelle sijoittautuneen henkilön
tai sellaisen unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön, jolla on edustaja unionin
tullialueella, on valvottava kontteja. Henkilön on pyynnöstä toimitettava tulliviranomaiselle
yksityiskohtaiset tiedot jokaisen väliaikaiseen maahantuontiin luvan saaneen kontin siirroista,
mukaan lukien niiden saapumisen ja menettelyn päättämisen päivämäärä ja paikka.
Konttien väliaikaisen maahantuonnin menettely voidaan päättää, kun kontit, jotka ovat saman
tyyppiset tai samanarvoiset kuin menettelyyn asetetut, viedään tai jälleenviedään
(kansainvälisessä kuljetuksessa poolin puitteissa käytettävien konttien tullimenettelyä koskeva
yleissopimus liite 1). Vastaavia unionitavaroita voi käyttää, jos asiakkaalla on tavanomainen lupa,
jossa vastaavien tavaroiden käyttö on sallittu.

21.3 Konttien varaosat, tarvikkeet ja varusteet (DA 211 art., D02)
Konttien varaosille, tarvikkeille ja varusteille myönnetään tuontitullittomuus, kun tarkoituksena on
niiden jälleenvienti joko erikseen tai konttien osana.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut.
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Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•
•
•

tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella
suullisella ilmoituksella
vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 12 kuukautta.
Vastaavia unionitavaroita voi käyttää, jos asiakkaalla on tavanomainen lupa, jossa vastaavien
tavaroiden käyttö on sallittu.

21.4 Kuljetusvälineet (DA 212 art., D03)
Katso myös erillinen ohje kuljetusvälineiden väliaikaisesta maahantuonnista (pdf).
Tuontitullittomuus väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä myönnetään maantie-, rautatie-, ilma-,
meri- ja sisävesiliikenteen kuljetusvälineille, jos ne täyttävät DA:n artikloiden 212–216 edellytykset.
Lisäksi väliaikaisen maahantuonnin yleisten edellytysten pitää täyttyä, eli tavaroiden on oltava
tunnistettavissa ja ne on tarkoitus jälleenviedä.
Jotta tavaraa voidaan pitää DA:n artiklojen 212–216 mukaisena kuljetusvälineenä, sen
pääasiallisena tarkoituksena on oltava henkilöiden tai tavaroiden kuljettaminen sillä hetkellä, kun
se esitetään Tullille. Kuljetusvälineen ei tarvitse olla aktiivisessa käytössä, kunhan se on tarkoitettu
ja sitä voitaisiin käyttää henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen sillä hetkellä, kun se esitetään
Tullille.
Jos kuljetusvälinettä koskee rekisteröintivelvollisuus, sen on oltava rekisteröity, jotta se voidaan
määritellä kuljetusvälineeksi.
Kuljetusvälineitä ovat
•
•
•

•
•
•

kaikki alukset (myös lotjat ja proomut, myös aluksessa kuljetettavat sekä
ilmatyynyalukset)
ilma-alukset
moottoriajoneuvot (myös mönkijät ja moottorikelkat, joilla ei saa ajaa maantiellä, sekä
pyörät, joissa on moottori, perävaunut, puoliperävaunut, ajoneuvoyhdistelmät ja
asuntovaunut)
o Huom. polkupyörä ja sähköavusteinen polkupyörä eivät ole kuljetusvälineitä.
ratsut ja vetoeläimet sekä niiden vetämät kulkuneuvot
liikkuvat rautatiekalustot sekä niiden varaosat
kuljetusvälineen mukana olevat tavanomaiset varaosat, tarvikkeet ja varusteet, mukaan
lukien erityisvälineet tavaroiden lastaamista, purkamista, käsittelemistä ja suojaamista
varten.

Kuljetusvälineitä ovat myös
•
•
•

Dronet, jos niitä käytetään tai aiotaan käyttää tavaroiden kuljettamiseen.
Ajoneuvot, jotka kuljetetaan aluksen kyydissä ja joita niiden omistaja aikoo käyttää unionin
tullialueella itsensä kuljettamiseen.
Kuorma-auto, jota ei unionin tullialueella saisi käyttää tavaran tai ihmisten kuljetukseen
esimerkiksi ympäristösyistä, mutta jota voi käyttää tähän tarkoitukseen kolmannessa
maassa.
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•

•

Rekisteröimätön ajoneuvo, jos sitä ei koske rekisteröintivelvollisuus.
o Esim. rekisteröimätön ajoneuvo, jota käytetään tavaroiden kuljettamiseen
yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla, tehdas-, satama- tai
varastoalueella.
Ehjä moottoripyörä, joka tuodaan auton vetämän peräkärryn päällä.
Moottoripyörää voitaisiin käyttää henkilön kuljettamiseen, vaikka se ei ole
aktiivisessa käytössä.

Kuljetusvälineitä eivät ole esimerkiksi
•
•

palontorjuntaan käytettävä tai käytettäväksi tarkoitettu ilma-alus
ajoneuvo, jota ei ole rekisteröity ja jota aiotaan käyttää ainoastaan suljetulla alueella
harrastustoiminnassa eikä siis tavaroiden tai henkilöiden kuljettamiseen.

Kuljetusvälineelle myönnettävä tullittomuus edellyttää seuraavaa:
•

•

Kuljetusväline on rekisteröity unionin tullialueen ulkopuolelle ja unionin tullialueen
ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön nimiin. Jos kuljetusvälinettä ei ole rekisteröity, sen
omistajan täytyy olla unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö.
Kuljetusvälinettä käyttää unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö.
o Poikkeuksena DA:n artikloissa 214–216 mainitut tilanteet (ks. myöhemmin tässä
luvussa).

Vaikka tuontitullittomuuden edellytykset kuljetusvälineenä eivät täyttyisikään, on mahdollista, että
kuljetusväline voidaan asettaa väliaikaiseen maahantuontiin jonkin muun DA:n artiklan perusteella.

Tässä ohjeessa kuljetusvälineiden kaupallisella käytöllä tarkoitetaan kuljetusvälineen käyttöä
henkilöiden kuljetukseen vastiketta vastaan tai käyttöä tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen
kuljetukseen joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Kuljetusvälineen yksityiskäytöllä tarkoitetaan
kuljetusvälineen käyttöä muuhun kuin kaupalliseen käyttöön.

Luvan hakeminen ja menettelyyn asettaminen
Luvan hakijan ja menettelynhaltijan pitää olla unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut.
Luonnollisen henkilön katsotaan sijoittautuneen unionin tullialueen ulkopuolelle, kun tämän
vakituinen asuinpaikka on unionin tullialueen ulkopuolella. Unionin tullialueelle sijoittautunut voi
hakea lupaa tai olla menettelynhaltijana vain DA:n artikoissa 214–216 mainituissa
poikkeustilanteissa (ks. myöhemmin tässä luvussa).
Kuljetusvälineelle voidaan hakea lupaa ja se voidaan asettaa menettelyyn
• tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella
• suullisella tulli-ilmoituksella
• vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.
Rahtitavarana tuodusta kuljetusvälineestä pitää antaa vähintään suullinen tulli-ilmoitus ja täyttää
lomake 613. Jos kuljetusväline tuodaan matkustajan mukana passiivisesti esimerkiksi trailerin
päällä, Tulli voi vaatia siitä suullisen ilmoituksen.
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Kun kuljetusväline ilmoitetaan menettelyyn suullisesti tai aktiivisella toimella, lupa myönnetään
henkilölle, jonka fyysisessä valvonnassa tavarat ovat sillä hetkellä, kun ne luovutetaan väliaikaisen
maahantuonnin menettelyyn. Jos henkilö toimii toisen henkilön puolesta, lupa myönnetään
henkilölle, jonka puolesta toimitaan.
Kun kuljetusväline on unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen kolmannen henkilön
yksityiskäytössä, tuontitullittomuus voidaan myöntää, jos luvanhaltija antaa tälle henkilölle
asianmukaisen kirjallisen suostumuksen.
Huom. Tulli voi vaatia vakiomuotoisen tulli-ilmoituksen antamista, jos se katsoo, että
kuljetusvälineen tai sen varaosien, tarvikkeiden ja varusteiden asettaminen väliaikaisen
maahantuonnin menettelyyn aiheuttaisi vakavan riskin, ettei jotakin tullilainsäädännössä säädettyä
velvoitetta noudateta. Tällaisessa tapauksessa tulliviranomaisen on tiedotettava tästä ilmoittajalle
viipymättä sen jälkeen, kun tavarat on esitetty tullille. (DA 163 art.)

Unionin tullialueelle sijoittautuneille henkilöille myönnettävän tuontitullittomuuden
edellytykset (DA 214 art.)
Myös unionin tullialueelle sijoittautuneet henkilöt voivat saada tuontitullittomuuden kolmannen
maan kuljetusvälineelle seuraavissa tilanteissa:
a) rautateiden kuljetusvälineitä annetaan henkilöiden käyttöön sellaisen sopimuksen

perusteella, jonka mukaan henkilöt saavat käyttää toisen liikkuvaa kalustoa sopimuksen
mukaisesti
b) unionin tullialueella rekisteröityyn maantieliikenteen kuljetusvälineeseen on kytketty
perävaunu
c) kuljetusvälinettä käytetään hätätilanteissa
d) kuljetusvälinettä käyttää ammattimaista vuokraustoimintaa harjoittava yritys
kuljetusvälineen jälleenviemiseksi.

Kuljetusvälineen käyttö sellaisten luonnollisten henkilöiden toimesta, joiden
vakituinen asuinpaikka on unionin tullialueella (DA 215 art.)
Edellisessä kohdassa mainittujen tapausten (DA 214 art.) lisäksi kolmannen maan kuljetusvälinettä
voi käyttää tuontitullitta unionin tullialueella vakituisesti asuva luonnollinen henkilö seuraavissa
tilanteissa:
1. Luonnollinen henkilö käyttää kuljetusvälinettä rekisteröinninhaltijan pyynnöstä ja
kuljetusväline on hänen satunnaisessa yksityiskäytössään. Rekisteröinninhaltijan on oltava
käyttöhetkenä unionin tullialueella.
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Esimerkki:
Turisti on tullut EU:n ulkopuolelta omalla autollaan Suomeen lomalle. Hän päättää lähteä
käymään Tukholmassa ja pyytää suomalaisen ystävän viemään hänet lentokentälle ja
hakemaan hänet sieltä kahden päivän päästä.
Suomalainen ystävä voi viedä turistin lentokentälle turistin omalla autolla ja myös hakea
hänet, koska 1) rekisteröinnin haltija eli turisti on sitä pyytänyt, 2) auto on satunnaisessa
yksityiskäytössä ja 3) rekisteröinnin haltija on edelleen EU:n tullialueella.
2. Luonnollinen henkilö on vuokrannut kuljetusvälineen kirjallisella sopimuksella, ja se on
hänen yksityiskäytössään jompaakumpaa seuraavaa tarkoitusta varten:
a) unionin tullialueella sijaitsevaan asuinpaikkaan palaaminen
b) unionin tullialueelta poistuminen.
3. Luonnollinen henkilö on vuokrannut maantieliikenteen kuljetusvälineen ammattimaisesta
autonvuokrauspalvelusta kirjallisella sopimuksella, ja kuljetusväline on hänen
yksityiskäytössään.
Esimerkki:
Suomessa vakituisesti asuva henkilö vuokraa EU:n ulkopuolella autovuokraamosta auton.
Henkilö tulee autolla lomalle Suomeen (eli auto on yksityiskäytössä). Auto on palautettava
EU:n ulkopuolelle 8 päivän kuluessa.

4. Kuljetusväline on luonnollisen henkilön kaupallisessa tai yksityiskäytössä. Henkilön
työnantaja on kuljetusvälineen omistaja, vuokraaja tai leasing-vuokraaja ja sijoittautunut
unionin tullialueen ulkopuolelle.
•

•

Kuljetusvälineen yksityiskäyttö on sallittua vain työntekijän työskentely- ja
asuinpaikan välisillä matkoilla tai työntekijän työsopimuksen mukaisten
työtehtävien suorittamiseksi.
Kuljetusvälinettä käyttävän henkilön on tulliviranomaisten pyynnöstä esitettävä
jäljennös työsopimuksesta.

Kuljetusvälineelle myönnettävä tuontitullittomuus muissa tapauksissa (DA 216 art.,
D03, D30)
Myös seuraavissa tapauksissa kuljetusvälineelle voidaan myöntää väliaikaisessa
maahantuonnissa tullittomuus:
1. Kuljetusväline on tarkoitus merkitä väliaikaiseen rekisteriin unionin tullialueella jälleenvientiä
varten jonkun seuraavan henkilön nimissä:
a) unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö (D03)
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b) luonnollinen henkilö, jonka vakinainen asuinpaikka on unionin tullialueella, mutta
henkilö valmistelee tavanomaisen kotipaikkansa muuttoa unionin tullialueen
ulkopuolelle (D30).

2. Poikkeustapauksissa, jos kuljetusvälineet ovat unionin tullialueelle sijoittautuneiden
henkilöiden kaupallisessa käytössä rajoitetun ajan (D03).

Kuljetusvälineitä koskevat menettelyn päättämisen määräajat
Maantieliikenteen kuljetusvälineet:
•
•

Kaupallisessa käytössä olevat
o kuljetuksen suorittamiseksi tarvittava aika
Yksityisessä käytössä olevat
o opiskelijat
 aika, jonka he viipyvät yksinomaan opiskelutarkoituksessa
o henkilöt, jotka suorittavat määräaikaista tehtävää
 aika, jonka he viipyvät unionin tullialueella yksinomaan tehtävänsä
suorittamiseksi
o muut tapaukset (esim. ns. turistiautot sekä ratsut ja vetoeläimet sekä niiden vetämät
kulkuneuvot)
 6 kuukautta.

Ilmaliikenteen kuljetusvälineet:
•
•

Kaupallisessa käytössä olevat
o kuljetuksen suorittamiseen käytettävä aika
Yksityiskäytössä olevat:
o 6 kuukautta.

Meri- ja sisävesiliikenteen kuljetusvälineet:
•
•

Kaupallisessa käytössä olevat
o kuljetuksen suorittamiseen käytettävä aika
Yksityiskäytössä olevat
o 18 kuukautta.

Rautateiden kuljetusvälineet:
•

12 kuukautta

Huom. Yhteisesti käytettävien rautateiden kuljetusvälineiden väliaikaisen maahantuonnin
menettely voidaan päättää, kun samantyyppiset tai samanarvoiset kuin unionin tullialueelle
sijoittautuneen henkilön käyttöön asetetut rautatien kuljetusvälineet viedään tai jälleenviedään
(unionin sisäisten ja ulkopuolisten rautatieliikenteen harjoittajien välinen sopimus).
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Jälleenviennin määräajat ammattimaisessa vuokraustoiminnassa (DA 218 art.)
1. Kun kuljetusväline on tuotu väliaikaisesti unioniin ja palautettu unionin tullialueelle
sijoittautuneelle ammattimaista vuokraustoimintaa harjoittavalle yritykselle, se on
jälleenvietävä 6 kuukauden kuluessa. Laskeminen aloitetaan päivästä, jolloin
kuljetusväline saapui unionin tullialueelle.
Kun ammattimaista vuokraustoimintaa harjoittava yritys EU:ssa jälleenvuokraa
kuljetusvälineen unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle tai
luonnolliselle henkilölle, jonka vakituinen asuinpaikka on unionin tullialueella,
kuljetusväline on jälleenvietävä 6 kuukauden kuluessa päivästä, jona kuljetusväline
saapui unionin tullialueelle, ja 3 viikon kuluessa jälleenvuokraussopimuksen
tekemisestä.
Jos todellista saapumispäivää unionin tullialueelle ei ole osoitettu, saapumispäivänä
pidetään vuokraussopimuksen tekopäivää, minkä perusteella kuljetusvälinettä käytettiin
sen saapuessa alueelle.
Kuljetusvälinettä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin jälleenvientiin.
2. Kuljetusväline on 3 viikon kuluessa vuokraus- tai jälleenvuokraussopimuksen
tekemisestä palautettava unionin tullialueelle sijoittautuneelle vuokraustoimintaa
harjoittavalle yritykselle, jos luonnollinen henkilö käyttää sitä kyseisellä alueella
palatakseen unionin tullialueella sijaitsevaan asuinpaikkaansa, tai jälleenvietävä, jos
luonnollinen henkilö käyttää kuljetusvälinettä poistuakseen unionin tullialueelta (DA 215
art. 2 k.).
3. Kun unionin tullialueella vakituisesti asuva henkilö on kirjallisella sopimuksella
vuokrannut maantieliikenteen kuljetusvälineen vuokraustoimintaa harjoittavalta EU:n
ulkopuoliselta yritykseltä yksityiskäyttöä varten, kuljetusväline on jälleenvietävä 8
päivän kuluessa siitä, kun se on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn (DA
215 art. 2 a k.).

21.5 Muiden kuin unionin kuljetusvälineiden varaosat, tarvikkeet ja varusteet
(DA 213 art., D03)
Unionin ulkopuolisten kuljetusvälineiden varaosille, tarvikkeille ja varusteille myönnetään
tuontitullittomuus, kun ne on tarkoitus jälleenviedä joko erikseen tai kuljetusvälineen osana.
Nämä varaosat, tarvikkeet ja varusteet voidaan tuoda eri aikaan kuin se kuljetusväline, johon
varaosat, tarvikkeet ja varusteet on tarkoitettu.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•

tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella
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•
•

suullisella ilmoituksella
vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.

21.6 Matkustajien tuomat henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön
tarkoitetut tavarat (DA 219 art., D04)
Tuontitullittomuus myönnetään unionin tullialueen ulkopuolella asuvien matkustajien tuomille
tavaroille seuraavissa tapauksissa:
a) tavarat ovat henkilökohtaisia tavaroita, joita kohtuudella tarvitaan matkan aikana
b) tavaroita on tarkoitus käyttää urheilukäyttöön.
Matkustajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka saapuu EU:n tullialueelle väliaikaisesti
esimerkiksi matkailu-, urheilu-, liikeasia-, ammattikokous-, terveys- ja opiskelutarkoituksissa.

21.6.1 Henkilökohtaiset tavarat (DA 219 a art., D04)
Matkustajan on itse tuotava henkilökohtaiset tavarat mukanaan tai matkatavaroissaan. Rahtina
erikseen tuotavat tavarat eivät ole DA:n 219 artiklassa tarkoitettuja henkilökohtaisia tavaroita. Jos
rahtina tuotaviin tavaroihin ei voida soveltaa muuta väliaikaisen maahantuonnin artiklaa, ne on
tullattava vapaaseen liikkeeseen.
Henkilökohtaisia tavaroita ovat esimerkiksi
•
•
•
•
•
•
•
•

vaatteet
henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut tavarat
kamerat, kannettavat soittimet ja muut vastaavat tavarat
vammaisten henkilöiden pyörätuolit
harrastusvälineet
kanootit ja kajakit, jotka ovat alle 5,5 m pitkiä
muut selvästi henkilökohtaiset tavarat
matkustajan mukanaan tuoma oma lemmikkieläin tai näkövammaisen oma opaskoira, jos
eläintä ei olla tuomassa esim. näyttelyyn tai kilpailuun.

Lisää esimerkkejä henkilökohtaisista tavaroista löydät englanniksi komission Guidance-asiakirjasta
Special Procedures -kohdasta.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla
•

unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut luonnollinen henkilö.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•
•
•

tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella
suullisella ilmoituksella
vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta. Matkustajan on kuitenkin
jälleenvietävä henkilökohtaiset tavarat viimeistään silloin, kun hän itse poistuu unionin tullialueelta.

35(47)

21.6.2 Urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat (DA 219 b art., D04)
Jotta tavarat voidaan asettaa menettelyyn urheilukäyttöön tarkoitettuina tavaroina, matkustajan on
itse tuotava tavarat mukanaan tai matkatavaroissaan. Myös rahtina erikseen tuotavat tavarat voivat
olla urheilukäyttöön tarkoitettuja tavaroita, esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, kun urheilujoukkue
saapuu eri koneella kuin tavarat.
Urheilukäyttöön tuotavia tavaroita ovat esimerkiksi yleisurheiluvälineet, palloiluvälineet,
talviurheiluvälineet, urheiluasusteet, vesiurheiluvälineet, vammaisurheiluvälineet, ajoneuvot sekä
muut vastaavat tavarat.
Lisää esimerkkejä urheilukäyttöön tuotavista tavaroista löydät englanniksi komission Guidanceasiakirjasta Special Procedures -kohdasta.
Tavarat ovat urheilukäyttöön tarkoitettuja, jos niitä käytetään tilaisuudessa
•
•
•

jonka olemassaolo voidaan todentaa
jolla on jokin virallinen järjestäjä
johon saapuva matkustaja on todistettavasti ilmoittautunut tai aikoo ilmoittautua.

Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla
•

unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut luonnollinen henkilö.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•
•
•

tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella, kun matkustaja tuo tavarat mukanaan tai
matkatavaroissaan
suullisella ilmoituksella, kun tavarat tuodaan rahtina
vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella, kun tavarat tuodaan rahtina.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta. Matkustajan mukanaan tuomat
urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat on kuitenkin jälleenvietävä viimeistään silloin, kun matkustaja
itse poistuu unionin tullialueelta.

Katso myös ohje tavaroista, jotka tuodaan unionin tullialueen ulkopuolelta Suomeen kansainvälisiä
urheilutapahtumia varten (pdf).

21.7 Merimiesten ajanvieteaineisto (DA 220 art., D05)
Merimiesten ajanvieteaineistoa on muun muassa kirjat ja lehdet, ääni- ja kuvantoistolaitteet,
elokuvat, urheiluvälineet ja materiaalit harrastustoimintaa varten sekä laitteet uskonnolliseen
toimintaan.
Lisää esimerkkejä merimiesten ajanvieteaineistosta löydät englanniksi komission Guidanceasiakirjasta Special Procedures -kohdasta.
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Tuontitullittomuus myönnetään merimiesten ajanvieteaineistolle seuraavissa tapauksissa:
a) niitä käytetään kansainvälistä meriliikennettä harjoittavassa aluksessa
b) ne puretaan aluksesta väliaikaisesti miehistön käytettäväksi maissa
c) aluksen miehistö käyttää niitä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ylläpitämissä
sivistyksellisissä tai sosiaalisissa laitoksissa tai uskonnon harjoittamiseen
tarkoitetuissa paikoissa, joissa pidetään säännöllisesti merimiehille tarkoitettuja
palveluksia.
Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•

•

a-kohdan tapauksessa:
o suullisella ilmoituksella
o tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella
o vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella
b- ja c-kohtien tapauksissa:
o vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.

21.8 Katastrofiavussa käytettävät tarvikkeet (DA 221 art., D06)
Tuontitullittomuus myönnetään katastrofiavussa käytettäville tarvikkeille, kun niitä käytetään
unionin tullialueeseen vaikuttavien suuronnettomuuksien tai vastaavien tilanteiden vaikutusten
torjumiseksi. Suuronnettomuuden tai vastaavan tilanteen on täytynyt tapahtua Suomessa, jotta
tarvikkeet voi tuoda tullitta tämän artiklan perusteella.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•
•
•

tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella
suullisella ilmoituksella
vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.

21.9 Lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet (DA 222 art.,
D07)
Tuontitullittomuus myönnetään lääketieteellisille ja kirurgisille laitteille sekä laboratoriolaitteille, jos
ne on lähetetty lainaksi sellaisten sairaalojen ja muiden terveydenhoitolaitosten pyynnöstä, jotka
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tarvitsevat niitä kiireellisesti täydentämään riittämätöntä varusteluaan. Tavaroiden pitää olla
tarkoitettu taudinmääritys- tai hoitokäyttöön.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•
•
•

tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella
suullisella ilmoituksella
vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.

21.10 Eläimet (DA 223 art., D08)
Tuontitullittomuus myönnetään unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön omistamille
eläimille. Eläimillä tarkoitetaan kaikenlaisia eläviä eläimiä. Kun tätä artiklaa sovelletaan, ei
omistajan tarvitse olla samaan aikaan EU:n tullialueella. Esimerkiksi koiran voi jättää hoitoon
Suomeen ja koiran omistaja voi poistua EU:n tullialueelta.
Eläimiä voidaan tuoda väliaikaisesti maahan muun muassa seuraavia tarkoituksia varten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koulutus
valmennus
kengitys ja punnitus
eläinlääkärin hoito
kokeilu (esim. ostoa varten)
osallistuminen julkisiin esiintymisiin, näyttelyihin, kisoihin, kilpailuihin ja
näytöksiin
esitykset (sirkuseläimet jne.)
matkailu
tehtävän suorittaminen (poliisikoirat ja -hevoset, vainukoirat jne.)
pelastustehtävät
laiduntaminen
työn tai kuljetustehtävän suoritus.

Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut.

Eläimille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•
•

vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella
myös suullisella ilmoituksella eläimet, joita on tarkoitus laiduntaa tai jotka on tarkoitettu
käytettäviksi työn tai kuljetuksen suorittamiseen
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Huom.! EU:n ulkopuolelle sijoittautunut matkustaja voi tuoda mukanaan oman lemmikkieläimensä
tai opaskoiransa henkilökohtaisena tavarana (DA 219 art.), jos eläintä ei tuoda esimerkiksi
näyttelyyn tai kilpailuun. Tällöin siitä ei tarvitse antaa erillistä tulli-ilmoitusta. Näissä tapauksissa
eläin on jälleenvietävä viimeistään silloin, kun matkustaja poistuu unionin tullialueelta.
Huom.! Väliaikaista maahantuontia ei voida soveltaa, kun eläin, esim. tamma, tuodaan
astutettavaksi, koska edellytys on, että menettelyyn asetettujen tavaroiden kunto pysyy samana.
Tässä tapauksesa tuonnin tarkoitus on jalostus, eikä tiineenä oleva eläin ole samassa kunnossa,
kun se jälleenviedään. Näissä tapauksissa eläin pitää asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn tai
tullata vapaaseen liikkeeseen ns. normaalina tuontina.
Eläinten maahantuonnissa on rajoituksia, jotka pitää tarkistaa ennen maahantuontia ja menettelyyn
asettamista. Tarkista rajoitukset Ruokaviraston verkkosivuilta.
Menettelyn päättämisen määräaika on vähintään 12 kuukautta. Tavaran voi jälleenviedä tai
menettelyn päättää myös ennen määräajan päättymistä.
Kun yhdessä tulli-ilmoituksessa mainituista ja väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetetuista
eläimistä on syntynyt unionin tullialueella eläimiä, joiden kokonaisarvo on yli 100 euroa, niitä
pidetään muina kuin unionitavaroina. Jos syntyneet eläimet jäävät Suomeen, ne on tullattava
vapaaseen liikkeeseen. Unionin tullialueella syntyneitä eläimiä ei tarvitse asettaa väliaikaisen
maahantuonnin menettelyyn, mutta niistä on tehtävä menettelyn päättävä tulli-ilmoitus samalla
tavalla kuin emästä.
Esimerkkejä eläinten väliaikaisesta maahantuonnista:
Esimerkki 1:
Eläimiä tuodaan näyttelyyn yhteiskuljetuksella esim. linja-autolla. Niistä pitää antaa vakiomuotoinen
tulli-ilmoitus. Jokaisesta eläimestä voidaan antaa ilmoitus omistajan nimiin tai tuonnista voidaan
antaa yksi vakiomuotoinen 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 sähköinen jälleenvienti-ilmoitus.

Esimerkki 2:
Vetokoiria tuodaan Suomeen määräajaksi koiravaljakkoajeluja varten. Koska tämä katsotaan
työsuoritukseksi tai kuljetustehtäväksi, tulli-ilmoituksen voi antaa suullisesti (lomake 613). Luvan
hakija ja menettelyn haltija voi myös olla unionin tullialueelle sijoittautunut toimija, esimerkiksi
matkailualan yritys. Menettely päätetään samalla tavalla, eli esittämällä tuontia varten täytetty 613lomake poistumistullitoimipaikassa.

21.11 Rajavyöhykkeillä käytettävät tavarat (DA 224 art. D09)
Tuontitullittomuus myönnetään seuraaville rajavyöhykkeillä käytettäviksi tarkoitetuille tavaroille:
a) välineet, joita unionin rajavyöhykkeen välittömässä läheisyydessä sijaitseva kolmannen
maan rajavyöhykkeelle sijoittautunut henkilö omistaa ja käyttää
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b) tavarat, joita käytetään tällaisella unionin rajavyöhykkeellä viranomaisten vastuulla olevien
infrastruktuurin rakennus-, korjaus- tai kunnossapitohankkeissa.
Tässä ohjeessa rajaliikenteessä maahantuoduilla tavaroilla tarkoitetaan
•
•
•
•

tavaroita, joita raja-asukkaat vievät mukanaan harjoittaessaan ammattiaan
(käsityöläiset, lääkärit, jne.)
raja-asukkaiden henkilökohtaisia tai talouteen kuuluvia tavaroita, joita he tuovat
korjattaviksi, käsiteltäviksi tai valmistettaviksi
väliaikaisen maahantuonnin alueen rajavyöhykkeen sisällä olevien kiinteistöjen
hyödyntämiseen tarkoitettuja välineitä
pelastustoimien (kuten tulipalo, tulva) yhteydessä maahantuotua, julkiselle järjestölle
kuuluvaa aineistoa.

Rajavyöhykkeellä tarkoitetaan maarajan viereistä tullialuetta, jonka kansallinen lainsäädäntö
määrittelee ja jonka rajat erottavat rajaliikenteen muusta liikenteestä. Raja-asukkailla tarkoitetaan
rajavyöhykkeelle sijoittautuneita tai siellä vakituisesti asuvia henkilöitä. Rajaliikenteellä tarkoitetaan
raja-asukkaiden suorittamia maahantuonteja kahden rinnakkaisen rajavyöhykkeen välillä.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla
•
•

a-kohdan tapauksissa:
o unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut
b-kohdan tapauksissa:
o unionin tullialueelle tai unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•

•

a-kohdan tapauksissa:
o suullisella ilmoituksella
o vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella
b-kohdan tapauksissa:
o vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.

21.12 Ääni, kuva- tai tietotallenteet ja mainosmateriaali (DA 225 art., D10, D11)
Tuontitullittomuus myönnetään seuraaville tavaroille:
a) vastikkeetta toimitettavat ääni-, kuva- tai tietotallenteet, joita käytetään esittelytarkoituksissa
ennen niiden kaupallistamista tai äänittämiseen, jälkiäänittämiseen tai kopiointiin (D10)
b) yksinomaan mainoskäyttöön käytettävä materiaali, myös tätä tarkoitusta varten
erityisvarustetut kuljetusvälineet (D11).
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
•

unionin tullialueen ulkopuolelle.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•

vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.
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Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.

21.13 Ammatinharjoittamisvälineet (DA 226 art., D12)
Tuontitullittomuus myönnetään ammatinharjoittamisvälineille, jotka täyttävät seuraavat
edellytykset:
1. ne omistaa unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö
2. ne tuo joko unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö tai tavaroiden
omistajan työntekijä, joka on sijoittautunut unionin tullialueelle
3. niitä käyttää tuoja tai niitä käytetään tuojan valvonnassa, lukuun ottamatta
audiovisuaalisia yhteistuotantoja.
Tuontitullittomuutta ei myönnetä ammatinharjoittamisvälineille, joita on määrä käyttää johonkin
seuraavista tarkoituksista:
a)
b)
c)
d)
e)

tavaroiden teollinen valmistus
tavaroiden teollinen pakkaaminen
luonnonvarojen hyödyntäminen (paitsi käsityökalut)
rakennusten rakentaminen, korjaaminen tai kunnossapito (paitsi käsityökalut)
maansiirtotyöt ja vastaavat työt (paitsi käsityökalut).

Alakohtia c, d ja e ei sovelleta käsityökaluihin. Tullittomuus voidaan siis myöntää käsityökaluille,
joita käytetään luonnonvarojen hyödyntämiseen, rakennusten rakentamiseen, korjaamiseen tai
kunnossapitoon tai maansiirto- ja vastaaviin töihin.
Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•
•

vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella
suullisella ilmoituksella seuraavista tavaroista:
o kojeet ja laitteet, joita lääkärit tarvitsevat auttaakseen elimensiirtoa odottavia
potilaita ja jotka täyttävät 1 kohdassa mainitut edellytykset
o radio- ja televisio-ohjelmien tuotanto- ja lähetysvälineet sekä radio- ja televisioohjelmien tuotannossa ja lähetyksessä käytettäviksi tarkoitetut erityisesti sovitetut
ajoneuvot ja niiden varusteet, jotka tuo maahan unionin tullialueen ulkopuolelle
sijoittautunut julkinen tai yksityinen organisaatio
o kannettavat soittimet, jotka matkustajat tuovat mukanaan ammatinharjoitusvälineinä
käytettäviksi (myös aktiivisella toimella).

Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla
•
•

unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut
unionin tullialueelle tai unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut matkustaja, jos tavara
on kannettava soitin.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.

21.14 Opetusvälineet ja tieteelliset välineet (DA 227 art., D13)
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Tuontitullittomuus myönnetään opetusvälineille ja tieteellisille välineille, kun seuraavat edellytykset
täyttyvät:

•
•

•
•

omistaja on unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö
tuoja on voittoa tavoittelematon julkinen tai yksityinen tiede-, opetus- tai
ammattikoulutuslaitos ja tavaroita käytetään yksinomaan opetuksessa,
ammattikoulutuksessa tai tieteellisessä tutkimuksessa tuovan laitoksen vastuulla
niitä tuodaan kohtuullinen määrä tuonnin tarkoitus huomioon ottaen
niitä ei käytetä yksinomaan kaupallisiin tarkoituksiin.

Tullittomuus myönnetään myös väliaikaiseen maahantuontiin asetettuun tieteelliseen ja
opetusaineistoon liittyville varaosille sekä tämän aineiston huoltamiseksi, tarkastamiseksi,
mittaamiseksi tai korjaamiseksi erityisesti valmistetuille työkaluille.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla voittoa tavoittelematon julkinen tai yksityinen tiede-,
opetus- tai ammattikoulutuslaitoslaitos, joka on sijoittautunut
•
•

unionin tullialueen ulkopuolelle
unionin tullialueelle.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•

vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.

21.15 Pakkaukset (DA 228 art., D14, D15)
Pakkauksilla tarkoitetaan kaikkia esineitä ja välineitä, joita käytetään tai jotka on tarkoitettu
käytettäviksi sellaisina kuin ne tuodaan maahan tai tavaroiden pakkaamiseen, suojaamiseen,
ahtaamiseen tai erottelemiseen. Pakkauksia eivät kuitenkaan ole irtotavarana maahantuodut
tavarat, kuten oljet, paperi, lasikuidut tai lastut. Niihin eivät myöskään kuulu kuljetussäiliöt eli kontit
tai kuormalavat (ks. konttien ja kuormalavojen määritelmät kohdissa 19.1 ja 19.2).
Tuontitullittomuus myönnetään seuraaville tavaroille:
a) täysinä tuodut pakkaukset, jotka on tarkoitus jälleenviedä joko tyhjinä tai täysinä (D14)
b) tyhjinä tuodut pakkaukset, jotka on tarkoitus jälleenviedä täysinä (D15).
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn tavarasta riippuen:
a) täysinä tuodut pakkaukset, jotka on tarkoitus jälleenviedä joko tyhjinä tai täysinä (D14)
o
o

vakiomuotoinen tulli-ilmoitus
myös suullinen ilmoitus, kun pakkauksissa on pysyvät merkinnät, joita ei voi
irrottaa ja joista unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö voidaan
yksilöidä
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b) tyhjinä tuodut pakkaukset, jotka on tarkoitus jälleenviedä täysinä (D15)
o vakiomuotoinen tulli-ilmoitus.
Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.

21.16 Muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-,
valvonta- ja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet (DA 229 art., D16)
Tuontitullittomuus voidaan myöntää muoteille, matriiseille, kuvalaatoille, piirustuksille, luonnoksille,
mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeille ja muille vastaaville esineille. Seuraavien edellytysten pitää
täyttyä:
1. tavarat omistaa unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö
2. tavaroita käyttää valmistustoiminnassa unionin tullialueelle sijoittautunut henkilö, ja
yli 50 prosenttia niiden käytöstä syntyvästä tuotannosta viedään unionin
ulkopuolelle.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•

vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.

21.17 Erityistyökalut ja -kojeet (DA 230 art., D17)
Tuontitullittomuus myönnetään erityistyökaluille ja -kojeille, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:
1. ne omistaa unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö
2. ne on asetettu unionin tullialueelle sijoittautuneen henkilön saataville tavaroiden
valmistamiseksi, ja yli 50 prosenttia näin saatavista tavaroista viedään unionin
ulkopuolelle.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•

vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.
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21.18 Testien suorittamisessa käytettävät tai testattavaksi tarkoitetut tavarat
(DA 231 art., D18–D20)
Tuontitullittomuus myönnetään jossakin seuraavista tilanteista oleville tavaroille:

a) ne on tarkoitettu testattaviksi, kokeiltaviksi tai esiteltäviksi (D18)
o Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.
b) niiden on läpäistävä myyntisopimuksessa määrätty hyväksyntätesti (D19)
o Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.
c) niitä käytetään testien, kokeiden tai esittelyjen suorittamiseksi ilman
ansaitsemistarkoitusta (D20)
o Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 6 kuukautta.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
• unionin tullialueelle
• unionin tullialueen ulkopuolelle.
Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•

vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

21.19 Näytteet (DA 232 art., D21)
Tuontitullittomuus voidaan myöntää näytteille, joita käytetään ainoastaan näytettäviksi tai
esiteltäviksi unionin tullialueella. Näytteiden määrän pitää olla kohtuullinen käyttötarkoitukseen
nähden.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
• unionin tullialueelle
• unionin tullialueen ulkopuolelle.
Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
• vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.
Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.

21.20 Korvaavat tuotantovälineet (DA 233 art., D22)
Tuontitullittomuus myönnetään korvaaville tuotantovälineille, jotka tavaran toimittaja tai korjaaja
antaa väliaikaisesti asiakkaan käytettäviksi, kun se odottaa samankaltaisten tavaroiden toimitusta
tai korjausta.
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Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•

vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 6 kuukautta.

21.21 Tilaisuuksia varten tai tietyissä tilanteissa myytäviksi tarkoitetut tavarat
(DA 234 art., D23–D26)
Tavarat, jotka tuodaan näyttelyä ja tarkastusta, sekä erilaisia tilaisuuksia varten, voidaan asettaa
väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn tietyissä tapauksissa kokonaan tuontitullitta.

21.21.1 Tilaisuuksia varten tarkoitetut tavarat (D23)
Tuontitullittomuus myönnetään tavaroille
•
•

jotka on määrä asettaa näytteille tai käyttää julkisessa tilaisuudessa, joka ei ole järjestetty
yksinomaan tavaroiden kaupallista myyntiä varten
jotka valmistetaan tällaisissa tilaisuuksissa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
asetetuista tavaroista.

Poikkeustapauksissa tavaroille voidaan myöntää tullittomuus myös tiettyjä muunlaisia tilaisuuksia
varten.
Tilaisuudella tarkoitetaan:
•
•
•

•
•

kaupan, teollisuuden, maatalouden ja kotiteollisuuden näyttelyitä, messuja ja niiden
kaltaisia tapahtumia
pääasiallisesti hyväntekeväisyystarkoituksessa järjestettyjä näyttelyitä tai tilaisuuksia
näyttelyitä tai tilaisuuksia, jotka järjestetään pääasiallisesti tieteellisessä, teknisessä,
kotiteollisessa, taiteellisessa, kasvatuksellisessa tai kulttuuri-, urheilullisessa,
uskonnollisessa tai uskonnonharjoittamis-, matkailu- tai kansojen ystävyyden
edistämistarkoituksessa
kansainvälisten järjestöjen tai ryhmittymien edustajien kokouksia
virallisia tai muistoseremonioita ja -tilaisuuksia.

Tilaisuudella ei tarkoiteta kaupoissa tai liiketiloissa järjestettäviä yksityisnäyttelyitä, joissa myydään
ulkomaisia tavaroita.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle.
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Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•

vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.
Huom.! Tavaroita, jotka kulutetaan, hävitetään tai jaetaan vastikkeetta yleisölle, pidetään
jälleenvietyinä, jos tavaroiden määrä vastaa tilaisuuden luonnetta, kävijöiden määrää ja
menettelynhaltijan osallistumisosuutta tilaisuuteen (TA 323 artikla). Tätä ei kuitenkaan sovelleta
muun muassa alkoholijuomiin, tupakkaan ja polttoaineeseen tai muihin tavaroihin, jotka on mainittu
Neuvoston direktiivin (2008/118/EY) 1 artiklan 1 kohdassa. Näistä tavaroista on maksettava
mahdolliset tuontitullit- ja verot, jos niitä ei jälleenviedä.

21.21.2 Tarkastusta varten tuotavat tavarat (D24)
Tuontitullittomuus myönnetään tavaroille, jotka niiden omistaja toimittaa tarkastusta varten
unionissa olevalle henkilölle, jolla on oikeus ostaa ne tarkastuksen jälkeen.
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•

vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 6 kuukautta.

21.21.3 Myytäviksi tarkoitetut tavarat (D25, D26)
Tuontitullittomuus myönnetään seuraaville myytäväksi tarkoitetuille tavaroille:
a) taide-, keräily- ja antiikkiesineet, jotka tuodaan näytteille asetettaviksi mahdollista myyntiä
varten (direktiivi 2006/112/ETY liite IX) (D25)
b) muut kuin juuri valmistetut tavarat, jotka on tuotu myytäväksi huutokaupassa (D26).

Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•

vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.
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21.22 Varaosat, tarvikkeet ja varusteet (DA 235 art., D27)
Tuontitullittomuus myönnetään varaosille, tarvikkeille ja varusteille, joita käytetään väliaikaisen
maahantuonnin menettelyyn asetettujen tavaroiden korjaamiseen ja kunnossapitämiseen, mukaan
lukien niiden tarkistukset, mukautukset ja säilyttäminen.

Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•

vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta.

21.23 Sotilaallisen toiminnan yhteydessä siirrettävät tai käytettävät tavarat (DA 235 a
art.) (D-koodia ei käytetä)
Tavaroille, jotka siirretään tai käytetään sotilaallisen toiminnan yhteydessä NATO-lomakkeella 302
tai EU-lomakkeella 302, myönnetään tuontitullittomuus.

Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
•
•

tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella
vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.

Menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta, jollei kansainvälisissä sopimuksissa
määrätä pidemmästä määräajasta.

21.24 Muut tavarat (DA 236 art., D29, D28)
Tuontitullittomuus voidaan myöntää myös muille kuin 208–216 ja 219–235 artiklassa tarkoitetuille
tavaroille tai tavaroille, jotka eivät täytä kyseisissä artikloissa säädettyjä edellytyksiä, kun tilanne on
jompikumpi seuraavista:
a) tavarat tuodaan satunnaisesti enintään kolmen kuukauden ajaksi (D29)
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
•

unionin tullialueen ulkopuolelle.
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b) tavarat tuodaan erityisissä tilanteissa, joilla ei ole taloudellista vaikutusta unionissa (D28)
Luvan hakija ja menettelynhaltija voi olla sijoittautunut
•
•

unionin tullialueelle
unionin tullialueen ulkopuolelle.

Tavaroille voidaan hakea lupaa ja ne voidaan asettaa menettelyyn
• vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.
Menettelyn päättämisen määräaika
• a-kohdan tapauksissa:
o enintään 3 kuukautta
• b-kohdan tapauksissa:
o enintään 24 kuukautta.

22 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
AVL Arvonlisäverolaki (1501/1993)

