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Aktiv förädling
Aktiv förädling är ett särskilt förfarande där man importerar varor till unionens tullområde för förädling. Då varorna hänförs till förfarandet uppbärs ingen importtull, mervärdesskatt, punktskatt eller antidumpningstull. Dessa uppbärs först då förfarandet avslutas, om förfarandet avslutas genom att överlåta dessa varor eller genom att de förädlade produkterna övergår till fri omsättning i unionens tullområde. På varor som hänförs till aktiv förädling tillämpas endast sådana handelspolitiska åtgärder där
man förbjuder varornas införsel till unionens tullområde eller utförsel från unionens tullområde.
Alla slags varor kan hänföras till aktiv förädling. Till förfarandet kan man även hänföra varor vars importtull är noll.
Tillämpningen av förfarandet kräver tillstånd. Om det inte är fråga om ett sedvanligt tillståndsförfarande, fungerar tulldeklarationen som ett tillstånd för hänförande till det ifrågavarande förfarandet.

tillståndshavaren ska i regel vara etablerad i unionens tullområde. I motiverade enstaka fall kan
tillståndet också beviljas sökanden som är etablerade utanför unionens tullområde. I praktiken kan beviljande av tillstånd till en aktör etablerad utanför unionen endast komma i fråga när det gäller en privatperson och fallet inte anses ha en större ekonomisk betydelse.

IMPORTFAS (ITU-systemet)
FÖRFARANDEKOD 51xx
De enda tillåtna typerna av ombudskap vid aktiv förädling är direkt ombudskap (S) och direkt ombudskap med garantens ansvar (T).
SEDVANLIGT TILLSTÅNDSFÖRFARANDE (7SA)
Vid sedvanligt tillståndsförfarande kan tulldeklaration avges antingen i en eller två faser. Vid förfarandet i två faser ska alla uppgifter gällande förfarandet anges redan i den ofullständiga deklarationen.
Webbdeklarationen avges alltid i en fas.
Tillståndet ska vara i kraft när varorna hänförs till förfarandet och omfatta alla de varor som deklareras.
En tulldeklaration får endast innehålla varor som omfattas av ett och samma tillstånd.
Tilläggskoden för särskild upplysning i artikeln som huvudsakligen tillämpas, ska alltid anges i tulldeklarationen om en eventuell tullskuld uppstår. Även innehavaren av ett sedvanligt tillstånd ska i varje
tulldeklaration i överensstämmelse med artikeln gällande tullskuld ange tilläggskoden:
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UTK artikel 85 - XTJ
UTK artikel 86.3 - XTK
Kodförteckning 0015

Tulldeklarationerna som avges med SAD-blanketter handläggs vid det i tillståndet nämnda tullkontoret
där hänförandet till förfarandet ska ske.
Meddelande- och webbdeklarationen ska som deklarationsspecifika uppgifter innehålla följande uppgifter enligt tillståndet vilka i SAD-blanketten ska anges i fält 44:
tillståndets nummer (C601) och dess datum (dd.mm.åååå)
- tidsfristen för avslutande av förfarandet (XBH)
- övervakningstullkontor (XAA)
Import efter export i förväg (7SE) ska ske inom tidsfristen, som anges i det kompletterande formuläret
till tillståndet, räknat från dagen för godkännandet av exportdeklarationen. Vid export i förväg exporteras produkter som tillverkats av unionsvaror innan importvarorna hänförs till förfarandet.
När varorna hänförs till ett påföljande tullförfarande vid import (t.ex. 4051, 5151 eller 5351) vid avslutande av aktiv förädling, ska man i deklarationen som tilläggsuppgift ange ”IP”. Om de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling omfattas av handelspolitiska åtgärder (t.ex. antidumpningstull),
ska man utöver uppgiften "IP" även ange uppgiften ”C P M” (customs policy measures).

TILLSTÅND SOM BEVILJATS PÅ BASIS AV TULLDEKLARATION (s.k. förenklat tillståndsförfarande 7SB)
Ett tillstånd för aktiv förädling kan inte ansökas och beviljas på basis av tulldeklaration när det är fråga
om
 jordbruksprodukter i tulltariffgrupperna 1 – 24. Produktomfattningen ska dock alltid kontrolleras i DF-bilaga 71-02
 man i verksamheten vill utnyttja användningen av motsvarande varor
 tillståndet som ansöks gäller mer än en medlemsstat
 ett retroaktivt tillstånd söks
Tulldeklarationen kan bara avges i en fas.
Med ett förenklat tillståndsförfarande kan ett tillstånd endast beviljas när tillståndet bara gäller en tullförvaltning, dvs. om tullkontoret som ansvarar för hänförande till förfarandet, avslutande av förfarandet
och övervakningen av förfarandet befinner sig i Finland och förädlingsprocessen inte ska ske någon annanstans än i Finland.
Tilläggskoden för särskild upplysning i artikeln gällande tullskuld ska alltid anges i tulldeklarationen.
UTK artikel 85 – XTJ
UTK artikel 86.3 – XTK
Kodförteckning 0015
När varorna hänförs till ett påföljande tullförfarande vid import (t.ex. 4051, 5151 eller 5351) vid
avslutande av aktiv förädling, ska man i deklarationen som tilläggsuppgift ange ”IP”.
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1. Elektronisk deklarering (meddelandedeklarering samt webbdeklarering, som endast är tillåtet för
kreditkunder)
Som deklarationsspecifika uppgifter ska anges
- tidsfristen för avslutande av förfarandet (XBH)
- övervakningstullkontor (XAA)
Elektroniska servicecentralen FI002000
- tullkontor där förfarandet avslutas (XBJ)
I regel skall man iaktta bestämmelserna om exporttullkontor med möjlighet till undantag av
motiverade skäl.
- plats(er) för förädlings- eller andra processer (XAC)
Flera förädlingsplatser kan anges.
- karaktär av förädling eller annan process (XBN)
Med förädling avses de processer som den vara som hänförs till förfarandet är avsedd att genomgå för att det ska åstadkommas förädlade produkter.
- beräknad avkastningsgrad eller metod att fastställa den (XBO)
Med avkastningsgrad avses den kvantitet eller den procentuella andel förädlingsprodukter
som erhålls vid förädling av en given kvantitet varor.
- förädlade eller bearbetade produkter (XBP)
De förädlade produkternas varukod och varubeskrivning samt vid behov beteckningen PJT =
primära förädlingsprodukter eller TJT = sekundära förädlingsprodukter (nödvändig biprodukt av förädlingen).
- föreslagen identifieringsmetod (XBQ)
Hur kan man på de förädlade produkterna se att de till förfarandet hänförda produkterna
använts vid tillverkningen av dem
Som uppgifter på varupostnivå ska i tilläggsuppgifterna om varuposten anges
- koder för ekonomiska villkor (XAR, XAS, XAT, XAU, XAV, XBG, XTA, XTB, XTC, XTD, XTE, XTF,
XTG, XTH, XTI)
- Tilläggskoden för särskild upplysning i artikeln gällande tullskuld är XTJ eller XTK

2. Tulldeklaration som avges med SAD-blankett
De i punkt 1 nämnda särskilda uppgifterna gällande förfarandet kan uppges i SAD-blankettens fält 44
eller med tullblankett 658r (Tullförfaranden med ekonomisk verkan, förenklat tillståndsförfarande, Tillläggsuppgifter till tulldeklaration) eller med en annan bilaga som innehåller motsvarande uppgifter.

AVSLUTANDE AV FÖRFARANDET FÖR AKTIV FÖRÄDLING
Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet. Förfarandet kan avslutas med vilket
godkänt tullförfarande som helst, vanligtvis med återexport eller övergång till fri omsättning. Andra alternativ är bl.a. hänförande till tullagerförfarandet eller transiteringsförfarandet. Tillståndshavaren ska
inge en avräkningsnota till övervakningstullkontoret inom 30 dagar efter att tidsfristen gått ut för avslutande av förfarandet. Avräkningsnotan ska innehålla uppgifterna i DF-bilaga 71-06 (tillståndsanvisning),
om inte övervakningstullkontoret har bestämt någonting annat. Efter att avräkningsnotan har godkänts
avslutas förfarandet slutgiltigt och garantin som reserverats frigörs/returneras.
Kreditkunder skickar sina avräkningsnotor till övervakningstullkontoret (valvovatulli@tulli.fi). Kontant-
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kunder skickar sina avräkningsnotor till det tullkontor där importtulldeklarationen har handlagts (kontantkundens övervakningstullkontor).
Övervakningstullkontoret kan på ansökan förlänga tidsfristen för avslutande av förfarandet eller för
lämnande av avräkningsnotan. Förlängning ska sökas med tullblankett 975r – Ansökan, förlängning av
tidsfrister som gäller för förfarande. Om ombudskapet vid hänförandet till förfarandet har varit direkt
ombud med garantens ansvar, får förfarandets tidsfrister inte förlängas utan garantiställarens samtycke.

EXPORT
FÖRFARANDEKOD 3151 (återexport)
SEDVANLIGT TILLSTÅNDSFÖRFARANDE (7SA) och s.k. FÖRENKLAT TILLSTÅNDSFÖRFARANDE
(7SB)
Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet eller, när ett s.k. förenklat tillståndsförfarande tillämpas, inom den tidsfrist som anges i förtullningsbeslutet.
Återexportdeklarationen får inte vara en deklaration som lämnas in i efterhand. Om förenklat tillståndsförfarande (7SB) tillämpas ska återexportdeklarationen avges som en fullständig deklaration; deklarering i två faser är inte tillåtet.
Den enda tillåtna typen av ombudskap är direkt ombudskap (2).
När sedvanligt tillståndsförfarande (7SA) tillämpas får en återexportdeklaration endast innehålla varor
som omfattas av ett enda tillstånd, men dessa kan ha hänförts till förfarandet med flera importdeklarationer. När förenklat tillståndsförfarande (7SB) tillämpas kan en återexportdeklaration innehålla varor
som hänförts till importförfarandet med flera importdeklarationer enligt förenklat tillståndsförfarande.
När sedvanligt tillståndsförfarande används och varorna hänförs till ett påföljande tullförfarande vid
avslutande av aktiv förädling, ska man i återexportdeklarationen som tilläggskod för särskild upplysning ange FIXXX ”IP”. Om de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling omfattas av handelspolitiska åtgärder (t.ex. antidumpningstull), ska man utöver uppgiften ”IP” även ange uppgiften ”C
P M”.
Det kan finnas flera tidigare handlingar IM + förtullningsnummer + datum i en återexportdeklaration.
Dessa kan anges bland uppgifterna om den första varuposten, eftersom det kan vara omöjligt att ange
dem skilt för de olika varuposterna. Arten och mängden importerade och exporterade varor och produkter utreds i den avräkningsnota som ska lämnas in vid förfarandet.
Deklarationen vid återexport ska också innehålla följande uppgifter:
- nationell förfarandekod 7SA = sedvanligt tillstånd
- nationell förfarandekod 7SB = förenklat tillstånd
- övervakningstullkontor FIXAA
- vid sedvanligt tillståndsförfarande (7SA) tillstånd till aktiv förädling C601, tillståndets nummer
och datum eller nummer på eventuell INF-blankett
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Eventuella villkorskoder för exportrestriktioner ska användas såsom vid export i allmänhet.
Om en garanti har reserverats i samband med hänförandet av varorna till förfarandet för aktiv förädling
så frisläpps denna garanti inte enbart med stöd av en godkänd återexportdeklaration utan övervakningskontoret frisläpper garantin när det på basis av avräkningsnotan konstaterats att förfarandet avslutats på ett korrekt sätt.
FÖRFARANDEKODERNA 1100 OCH 1140
EXPORT I FÖRVÄG (7SE)
Det är fråga om export i förväg när de av unionsvaror tillverkade produkterna exporteras innan importvarorna hänförs till förfarandet. Tillämpningen av export i förväg kräver alltid sedvanligt tillstånd i vars
kompletterande formulär det står att export i förväg är tillåten.
Med en tulldeklaration får bara sådana varor anmälas som omfattas av ett enda tillstånd och deklarationen ska vara försedd med nummer och datum för det berörda tillståndet till aktiv förädling. Eftersom
export i förväg alltid kräver sedvanligt tillstånd, kan deklarationen vid sådan export avges i en eller i två
faser. Deklarationen får inte vara en deklaration som lämnas in i efterhand.
Den enda tillåtna typen av ombudskap är direkt ombudskap (2).
Deklarationen vid export i förväg ska också innehålla följande uppgifter:
- nationell förfarandekod 7SE
- tillämpligt tillstånd till aktiv förädling C601, tillståndets nummer och datum
- övervakningstullkontor FIXAA
- sista datum för avslutande av förfarandet FIXBH enligt det som
tillåts i tillståndets punkt 19.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi

