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Förfarandet för tillfällig införsel
Tillfällig införsel kan beviljas för vissa icke-unionsvaror som för en viss tid importeras till unionen för att
användas för lagstadgade ändamål. Efter den bestämda tiden ska varorna i regel återexporteras från unionen i samma skick som de var när de importerades till unionen. Förfarandet för tillfällig införsel kan
tillämpas antingen med fullständig eller med partiell tullbefrielse. Vid tillfällig införsel med partiell tullbefrielse uppbärs mervärdesskatt. Se de specificerade villkoren för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar i artiklarna 207-236 i DF. Bestämmelserna om tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar finns i artikel 252 i UTK och artikel 206 i DF.
Detta förfarande kan användas om varorna som importeras inte uppfyller alla villkor som är fastställda i
artiklarna 209-216 och 219-236 i DF gällande fullständig befrielse från importtullar.
Vid förfarandet för tillfällig införsel kan tillstånd vanligtvis alltid sökas med en tulldeklaration (s.k. förenklat tillståndsförfarande), varvid tillstånd beviljas genom att tulldeklarationen för import godkänns
och varorna överlåts till förfarandet.
Ett sedvanligt tillstånd är obligatoriskt när man vill inge tulldeklarationen som en förenklad deklaration,
eller när man vill tillämpa centraliserad förtullning eller registrering i deklarantens bokföring. Man ska
också ha ett sedvanligt tillstånd om man vill tillämpa ersättning med likvärdiga varor eller om man behöver ett retroaktivt tillstånd.
IMPORT (ITU-systemet)
FÖRFARANDEKOD 53XX
Vid tillfällig införsel är direkt ombudskap (S) eller direkt ombudskap med garantens ansvar (T) de enda
ombudskap som är tillåtna.
SEDVANLIGT TILLSTÅND (koden för tillägg till särskild upplysning är XBD)
När sedvanligt tillstånd används kan tulldeklarationen avges i meddelandeform eller med SAD-blankett
antingen i en eller två faser. Vid förfarandet i två faser ska alla uppgifter gällande förfarandet anges redan i den ofullständiga deklarationen. En webbdeklaration avges alltid i en fas.
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 vilka i SAD-blanketten ska anges i fält 44
- tillståndets nummer (7VML) och dess datum (dd.mm.åååå)
- tidsfristen för avslutande av förfarandet (XBH)
- övervakningstullkontor (XAA)
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Dessutom ska namn och adress (XXX) på ägaren av de tillfälligt införda varorna anges som uppgift på
varupostnivå.
När varorna hänförs till ett påföljande tullförfarande vid import (t.ex. 4053, 5353, 5153) vid avslutande
av tillfällig införsel, ska man i deklarationen som ny tilläggsuppgift ange ”TA” (temporary admission).

TILLSTÅNDSANSÖKAN PÅ GRUNDVAL AV EN TULLDEKLARATION (s.k. förenklat tillståndsförfarande) (koden för tillägg till särskild upplysning är XBF)
Vid förenklat tillståndsförfarande är deklarationen i meddelandeform eller tulldeklarationen som avges
med SAD-blankett en tillståndsansökan. Tulldeklarationen kan bara avges i en fas.
1. Elektronisk deklarering (meddelandedeklarering samt webbdeklarering, som endast är tillåtet för
kreditkunder)
Harmoniserad nationell förfarandekod för tillfällig införsel D01-D51
Som deklarationsspecifika uppgifter ska anges
- tidsfristen för avslutande av förfarandet (XBH)
o De maximala tidsfristerna från fall till fall gällande tillfällig införsel finns omnämnda i art. 251 i UTK och art. 236 – 237 i DF
- övervakningstullkontor (XAA)
Elektroniska servicecentralen FI002000
- tullkontor där förfarandet avslutas (XBJ)
I regel iakttas bestämmelserna om exporttullkontor med möjlighet
till undantag av motiverade skäl
Varans förvaringsplats (XAG)
Med denna funktion avses den tillfälligt införda varans användningsplats. Det kan finnas flera användningsplatser för varan.
- karaktär av annan process (XBN)
Med karaktär av annan process avses den tillfälligt införda varans användningsändamål i unionen.
- föreslagen identifieringsmetod (XBQ)
Hur kan de tillfälligt införda varorna identifieras.

När varorna hänförs till ett påföljande tullförfarande vid import (t.ex. 4053, 5353, 5153) vid avslutande
av tillfällig införsel, ska man i deklarationen som ny tilläggsuppgift ange ”TA” (temporary admission).

2. Tulldeklaration som avges med SAD-blankett
De i punkt 1 nämnda uppgifterna gällande förfarandet kan anges i SAD-blankettens fält 44 eller vid behov i en bifogad handling. Som bifogad handling kan man använda t.ex. tullblankett 658r eller vilken
handling som helst som innehåller motsvarande uppgifter.

I följande tabell finns harmoniserade koder för tillfällig införsel, tillämpligt lagrum och lagrumsrubrik.
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Kontrollera vid behov hela lagtexten. Kontrollera eventuella koduppdateringar (kodförteckning
0027).

D01
D02
D03
D04

D05
D06

D07

D08

VÄLIAIKAINEN MAAHANTUONTI
Kuormalavat DA 208 ja 209 art., käytetään
poikkeustapauksissa.
Kontit, DA 210 ja 211 art., käytetään
poikkeustapauksissa.
Kuljetusvälineet, DA 212 art., käytetään
poikkeustapauksessa.
Matkustajan henkilökohtaiset tavarat ja
urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat ( DA
219 art., AVL 86a 3 § 4k)
Merimiesten ajanvieteaineisto (DA 220,
AVL 86a.3 § 4k)
Suuronnettomuuksien seurausten
torjumiseen käytettävät välineet (DA 221
art., AVL 86a.3 § 4k)
Lääketieteellis-kirurgiset ja
laboratoriolaitteet ( DA 222, AVL 86a.3 §
4k)
Eläimet ( DA 223 art., AVL 86a.3 § 4k)

D09

Rajavyöhykkeillä harjoitettavaan
perinteiseen toimintaan tarkoitetut eläimet
ja tavarat ( DA 224 art., AVL 86a.3 § 4k)

D10

Ääni, kuva- ja tietotallenteet (DA 225 art.,
AVL 86a.3 § 4k)
Mainosmateriaali ( DA 225 art., AVL 86a.3
§ 4k)
Ammatinharjoittamisvälineet ( DA 226 art.,
AVL 86a.3 § 4k)
Opetusvälineet ja tieteelliset välineet ( DA
227 art., AVL 86a.3 § 4k)

D11
D12
D13

D14
D15
D16

D17
D18

Pakkauspäällykset, täydet ( DA 228 art.,
AVL 86a.3 § 4k)
Pakkauspäällykset, tyhjät ( DA 228 art.,
AVL 86a.3 § 4k)
Muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset,
luonnokset, mittaus-, valvonta- ja
tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet
(DA 229 art., AVL 86a.3 § 4k)

TILLFÄLLIG INFÖRSEL
Lastpallar,DF 208 och 209,
används i undantagsfall
Containrar, DF 210 och 211,
används i undantagsfall
Transportmedel, DF 212, används i
undantagsfall
Personliga tillhörigheter och varor
för sportändamål som importeras
av resande (DF 219, MomsL 86a §
3 mom. 4 p.)
Välfärdsmateriel för sjöfolk ( DF
220, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
Utrustning för katastrofhjälp för att
motverka följderna av katastrofer (
DF 221, MomsL 86a § 3 mom. 4
p.)
Medicinsk och kirurgisk samt
laboratorieutrustning ( DF 222,
MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
Djur ( DF 223, MomsL 86a § 3
mom. 4 p.)
Djur och varor för traditionell
verksamhet i gränsområden ( DF
224, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
Ljud-, bild- och datamedier ( DF
225, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
Reklammaterial ( DF 225, MomsL
86a § 3 mom. 4 p.)
Yrkesutrustning ( DF 226, MomsL
86a § 3 mom. 4 p.)
Undervisningsmateriel och
vetenskaplig materiel ( DF 227,
MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
Emballagen, fyllda ( DF 228,
MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
Emballagen, tomma ( DF 228,
MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
Formar, matriser, klichéer,
ritningar, skisser, mätnings-,
kontroll- och testinstrument och
andra liknande artiklar ( DF 229,
MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)

Erityistyökalut ja -kojeet ( DA 230 art., AVL Specialverktyg och -instrument (
86a.3 § 4k)
DF 230, MomsL 86a § 3 mom. 4
p.)
Testattaviksi tai kokeiltaviksi tarkoitetut
Varor för testning eller provning (
tavarat ( DA 231 art. a alakohta, AVL 86a.3 DF 231 a, MomsL 86a § 3 mom. 4
§ 4k)
p.)

4 (5)
D19

Tavarat, jotka tuodaan maahan
myyntisopimuksen perustella, joka voidaan
purkaa, jos tavaraoiden testauksesta ei
saada hyväksyttäviä tuloksia (DA 231 art. b
alakohta, AVL 86a.3 § 4k)

D20

Testeissä tai kokeissa käytettäviksi
tarkoitetut tavarat ( DA 231 art. c
alakohta, AVL 86a.3 § 4k)
Näytteet ( DA 232 art., AVL 86a.3 § 4k)

D21
D22
D23

D24

D25

D26

D27
D28

Varor som importeras med stöd av
ett försäljningskontrakt som kan
hävas, om testningen av varorna
inte ger godtagbara resultat (DF
231 b, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)

Varor för att användas i tester eller
experiment ( DF 231 c, MomsL 86a
§ 3 mom. 4 p.)
Varuprover ( DF 232, MomsL 86a §
3 mom. 4 p.)
Korvaavat tuotantovälineet ( DA 233 art.,
Ersättningsproduktionsmedel (DF
AVL 86a.3 § 4k)
233, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
Näytteille asetettavat tai yleisötilaisuudessa Varor som skall ställas ut eller
käytettävät tavarat ( DA 234 art. 1 kohta,
användas på offentliga
AVL 86a.3 § 4k)
arrangemang ( DF 234.1,
MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
Hyväksymistä varten tarkoitetut lähetykset Försändelser för godkännande (
( kuusi kuukautta) ( DA 234 art. 2 kohta,
sex månader) ( DF 234.2, MomsL
AVL 86a.3 § 4k)
86a § 3 mom. 4 p.)
Taide-, keräily- ja antiikkiesineet (DA 234
Konstverk, samlarförmål och
art. 3 kohdan a alakohta, AVL 86a.3 § 4k)
antikviteter ( DF 234.3 a, MomsL
86a § 3 mom. 4 p.)
Muut kuin juuri valmistetut tavarat, kun ne Icke-nytillverkade varor som
tuodaan maahan huutokaupattaviksi ( DA
importeras för att säljas på auktion
234 art. 3 kohdan b alakohta, AVL 86a.3 § ( DF 234.3 b,
4k)
MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
Varaosat, tarvikkeet ja varusteet (DA 235
Reservdelar, tillbehör och
art., AVL 86a.3 § 4k)
utrustning ( DF 235, MomsL 86a §
3 mom. 4 p.)
Erityisissä tilanteissa, joilla ei ole
Varor som importeras i särskilda
taloudellista vaikutusta tuotavat tavarat
situationer utan ekonomisk
(DA 236 art. b alakohta, AVL 86a.3 § 4k)
betydelse ( DF 236 b, MomsL 86a
§ 3 mom. 4 p.)

D29

Satunnaisesti enintään kolmen kuukauden
ajaksi tuodut tavarat ( DA 236 art.
a alakohta, AVL 86a.3 § 4k)

Varor som vid enstaka tillfällen
importeras för en period på högst
tre månader ( DF 236 a, MomsL
86a § 3 mom. 4 p.)

D30

Unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneiden henkilöiden taikka henkilöiden,
jotka aikovat muuttaa tavanomaisen kotipaikkansa kyseisen alueen ulkopuolelle,
kulkuvälineet (DA 216 art. AvL 86a. 3 § 4k)

D51

Osittain tuontitulliton väliaikainen maahantuonti (DA 206 art., AVL 1.1.2, VVL) [Tuotteet kokonaan valmisteverollisia (tai verottomia)]

Transportmedel för personer etablerade utanför unionens tullområde eller för personer som planerar att flytta sin normala hemvist
till en plats utanför detta område
(DA art. 216, MomsL 86 a § 3
mom. 4 p.)
Tillfällig införsel med partiell
befrielse från importtullar ( DF
206, MomsL 1.1.2, LPA)
[Produkterna är helt
punktskattepliktiga (eller
accisfria)]

AVSLUTANDE AV FÖRFARANDET FÖR TILLFÄLLIG INFÖRSEL
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. Förfarande kan avslutas med
vilken godkänd tullbehandling som helst, i allmänhet avslutas det med återexport. Andra alternativ är
bl.a. att varorna hänförs till tullagerförfarandet eller till förfarandet för aktiv förädling.
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I denna anvisning behandlas endast avslutande av förfarande med återexport (3153), mera information
om övriga alternativ får du av Tullens företagsrådgivning.
Efter att tulldeklarationen godkänts, kan det övervakande tullkontoret på ansökan förlänga tidsfristen
för avslutande av förfarandet, om användningen inte kan uppnås inom den angivna tiden på grund av
exceptionella omständigheter. Förlängning av tidsfristen ansöks med tullblankett 975r – Ansökan, Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarandet. Förlängning bör sökas innan tidsfristen som anges i
tillståndet går ut. Om ombudskapet vid hänförandet till förfarandet har varit direkt ombud med garantens ansvar, får förfarandets tidsfrister inte förlängas utan garantiställarens samtycke.
ÅTEREXPORT (Elex-systemet)
FÖRFARANDEKOD 3153 (återexport)
Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet eller, när förenklat tillståndsförfarande tillämpas, inom den tidsfrist som anges i förtullningsbeslutet.
Återexportdeklarationen får inte vara en deklaration som lämnas in i efterhand. Om förenklat tillståndsförfarande tillämpas ska återexportdeklarationen inges som en fullständig deklaration, deklarering i två
faser är inte tillåtet.
Den enda tillåtna typen av ombudskap är direkt ombudskap (2).
En återexportdeklaration får endast innehålla varor som omfattas av ett enda sedvanligt tillstånd
(FIXBD).
En återexportdeklaration kan dock innehålla varor som hänförts till förfarandet med flera importdeklarationer enligt förenklat tillståndsförfarande (FIXBF). Det kan alltså finnas flera tidigare handlingar IM +
nummer + datum för en återexportdeklaration. Dessa handlingar ska anges separat på varupostnivå.
När sedvanligt tillståndsförfarande används och varorna hänförs till ett påföljande tullförfarande vid
avslutande av tillfällig införsel, ska man i återexportdeklarationen som tilläggskod för särskild upplysning ange FIXXX ”TA”.
Deklarationen vid återexport ska också innehålla följande uppgifter:
- nationell förfarandekod 7VL = återexport av en vara som varit hänförd till förfarandet
för tillfällig införsel med fullständig tullbefrielse.
- nationell förfarandekod 7VM = återexport av en vara som varit hänförd till förfarandet
för tillfällig införsel med partiell tullbefrielse.
- tilläggskod för särskild upplysning FIXBD = sedvanligt tillståndsförfarande eller tillläggskod för särskild upplysning FIXBF = förenklat tillståndsförfarande
- övervakningstullkontor FIXAA
- vid sedvanligt tillståndsförfarande (FIXBD) tillämpas tillstånd till tillfällig införsel
7VML, tillståndets nummer och datum
Eventuella villkorskoder för exportrestriktioner ska användas så som vid export i allmänhet.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

