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1 Termer som anknyter till tillfällig införsel
Hänförandetullkontor avser det tullkontor som nämns i tillståndet för aktiv förädling, passiv
förädling, slutanvändning, tillfällig införsel och användning av lagerlokaler för lagring i tullager,
vilket har behörighet att hänföra varor till ett specialförfarande.
Med ATA-carnet avses ett internationellt tulldokument för tillfällig införsel som utfärdats i enlighet
med ATA-konventionen eller Istanbulkonventionen.
Till särskilda förfaranden räknas
1. förädling (dvs. tullförfaranden för aktiv förädling och passiv förädling)
2. särskild användning (dvs. tullförfaranden för slutanvändning och tillfällig
införsel)
3. lagring (dvs. förfarande för lagring i tullager och frizoner)
4. transitering.
EU-blankett 302 är ett dokument för förtullning i bilaga 52–01 till kommissionens delegerade
förordning 2015/2446 som en medlemsstats behöriga militärmyndigheter har upprättat eller som
upprättats för deras räkning för varor som befordras eller används i samband med militär
verksamhet.

Person avser en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt
unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person.

Deklaration om återexport är en åtgärd, med vilken en person i föreskriven form och på
föreskrivet sätt anger ett önskemål om att exportera ur unionens tullområde varor som hänförts till
ett förfarande för tillfällig införsel.

Handelspolitiska åtgärder är åtgärder som inom ramen för den gemensamma handelspolitiken
har införts i form av unionsbestämmelser för internationell handel med varor. Tullåtgärder, såsom
antidumpningstull, klassificeras inte som handelspolitiska åtgärder.

Tredjeland är ett land eller ett område utanför unionens tullområde.
Skriftligt tillstånd avser tillstånd för tillfällig införsel som beviljats av Tullens tillståndscentral.

Varor i bilaga 71-02 är huvudsakligen s.k. känsliga jordbruksprodukter. Grovt sagt ingår dessa
varor i kapitlen 1–24 enligt tulltaxenomenklaturen, men det finns undantag till denna huvudregel på
KN-kodnivå (t.ex. produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel).
Tillståndssökande är en person som har rätt att söka tillstånd för tillfällig införsel.
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Tillståndshavare är en person som Tullen beviljat tillstånd för tillfällig införsel. Endast
tillståndshavare kan hänföra varor till ett förfarande för tillfällig införsel.
I förfarandet för tillfällig införsel avses med resande en fysisk person som vanligtvis inte är bosatt i
unionens tullområde och som tillfälligt kommer in i unionens tullområde och lämnar unionens
tullområde efter en tillfällig vistelse. Obs! När en resande tillfälligt för in bärbara musikinstrument i
unionens tullområde för att användas som professionell utrustning kan den resande vara bosatt i
eller utanför unionens tullområde (DF artikel 226).
Den ansvariga för förfarandet avser en person som inger en tulldeklaration eller den för vars
räkning en tulldeklaration inges, eller en person, till vem rättigheterna och skyldigheterna gällande
tullförfarandet har överförts.
Tullkontor där förfarandet avslutas avser det tullkontor som i tillståndet för tillfällig införsel
fastställts som behörigt att avsluta förfarandet i fråga. Ifall förfarandet för tillfällig införsel avslutas
genom återexport, är platsen för avslutande av förfarandet exporttullkontoret.
NATO-blankett 302 ersätter tulldeklarationen vid tillfällig införsel. Det är ett förtullningsdokument
som kan användas för befordran av varor på uppdrag av Nordatlantiska fördragsorganisationen
Natos trupper och under deras befäl. Blanketten används för att förenkla eller underlätta
tullklareringen av varor i samband med militär verksamhet.
Tid för avslutande av förfarandet är den tid inom vilken varor som hänförts till förfarandet för
tillfällig införsel ska hänföras till ett påföljande tullförfarande, förstöras eller ha förts ut ur unionens
tullområde.

Varor som ska befordras eller användas inom ramen för militär verksamhet avser alla varor
som ska befordras eller användas a) i verksamhet som anordnas av eller står under kontroll av de
relevanta militära myndigheterna i en eller flera medlemsstater eller i ett tredjeland med vilket en
eller flera medlemsstater har ingått ett avtal om att bedriva militär verksamhet inom unionens
tullområde, eller b) inom ramen för militär verksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska
unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) enligt Nordatlantiska fördraget,
undertecknat i Washington D.C. den 4 april 1949.

TORO (transfer of rights and obligations) avser en av Tullen godkänd formbunden överföring av
rättigheter och skyldigheter som gäller varor som hänförts till förfarandet för tillfällig införsel till en
annan person som uppfyller förutsättningarna för förfarandet i fråga.

Tulldeklaration är en handling genom vilken en person i föreskriven form och på föreskrivet sätt
anger ett önskemål om att hänföra varor till ett visst tullförfarande, i tillämpliga fall med uppgift om
vilka eventuella särskilda arrangemang som önskas. Tulldeklarationen kan inges i form av en
standardtulldeklaration (med fullständigt datainnehåll på en gång) eller i form av en förenklad
deklaration (med bara en viss del av datainnehållet eller som en registrering i deklarantens
bokföring). I vissa särskilda situationer kan tulldeklarationen också inges muntligt eller genom
särskilt fastställda handlingar som anses som en tulldeklaration.
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Exempel på tullförfaranden till vilka varor kan hänföras:
-

övergång till fri omsättning
särskilda förfaranden såsom tillfällig införsel
export.

Tullbevakning avser tullmyndighetens allmänna åtgärder som syftar till att säkerställa att
tullagstiftningen och vid behov övrig lagstiftning som tillämpas på de varor som åtgärderna gäller
iakttas.
Tullskuld avser en skyldighet att betala import- eller exporttullar som tillämpas på varor enligt
unionens gällande tullagstiftning.

Importtull avser tull som betalas på import av varor.
Person etablerad i unionens tullområde är antingen
a) en fysisk person vars permanenta bosättningsort ligger i unionens tullområde
b) en juridisk person eller en sammanslutning personer som har sitt säte, sitt
huvudkontor eller ett fast etableringsställe i unionens tullområde.
Tillstånd som involverar fler än en medlemsstat (så kallat unionstillstånd) avser följande
situationer:
-

tulldeklaration för hänförande till ett förfarande och avslutande av ett förfarande
lämnas till olika medlemsstater
användningsplatsen är belägen i en annan medlemsstat än den där den
tulldeklaration som fungerar som tillståndsansökan ges.

Övervakningskontor avser det tullkontor som i tillståndet för tillfällig införsel har anmälts att
övervaka förfarandet i fråga. Övervakningskontoret beslutar vid behov om förlängning av tidsfristen
för avslutande av förfarandet för en enskild varupost som hänförts till förfarandet.
Exporttullkontor är det tullkontor till vilket återexportdeklarationen vid tillfällig införsel lämnas.

Obs! Definitionerna av termerna motsvarar inte helt definitionerna i EU:s tullagstiftning, utan i
denna anvisning förklaras termerna mer ingående. Om avvikelser förekommer mellan
definitionerna av termerna är termen i unionens tullagstiftning korrekt och lagakraftvunnen. Denna
anvisning omfattar även en tolkning av frågor angående förfarandet, vilka inte reglerats tillräckligt
entydigt i lagstiftningen. Dessa tolkningar bygger på dokumentet Guidance som utarbetats i
samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna och som publicerats på webbsidorna för
kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DG TAXUD). Guidance är inte bindande
lagstiftning, men den ger tolkningshjälp som producerats och godkänts av kommissionen och
medlemsstaterna i fråga om vissa bestämmelser i lagstiftningen.
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2 Allmänt
Förfarandet för tillfällig införsel är ett särskilt förfarande enligt vilket andra varor än unionsvaror kan
föras in i unionens tullområde för viss tid och för vissa lagstadgade syften helt eller delvis utan
importtull. Tillfällig införsel förutsätter tillstånd av tullmyndigheten.
Vid tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtull kan man använda andra varor än
unionsvaror utan påförande av

a) importtull
b) andra avgifter som föreskrivs i andra gällande bestämmelser
c) handelspolitiska åtgärder, såvida de inte förbjuder införsel av varor till unionens tullområde
eller utförsel därifrån.
När varor hänförs till tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtull uppbärs alltså inga
importtullar, mervärdesskatt för import, punktskatt eller antidumpningstullar. På varor som hänförs
till förfarandet tillämpas endast sådana handelspolitiska åtgärder som förbjuder införsel av varor till
unionens tullområde eller utförsel därifrån. På varorna tillämpas dock inte begränsningar relaterade
till övergång till fri omsättning.
Tillfällig införsel kan tillämpas om avsikten är att återexportera varorna och bevara dem
oförändrade bortsett från värdeminskning till följd av sedvanlig användning. Det är dock tillåtet att
reparera och underhålla samt inspektera och justera varorna samt att vidta åtgärder som bevarar
varornas skick eller som säkerställer att de uppfyller de tekniska användningskraven under
förfarandet.
Tillfällig införsel förutsätter också att de varor som hänförs till förfarandet kan identifieras.
Identifiering krävs inte om det på basis av varornas karaktär eller användningssyfte är uppenbart
att förfarandet inte kan missbrukas.
Information om ändamålen och förutsättningarna för tillfällig införsel finns i artiklarna 204–238 i den
delegerade förordningen i EU 2015/2446 (nedan DF) i unionens tullkodex (UTK). Varor som inte
uppfyller alla krav för befrielse från importtullar kan hänföras till förfarandet för införsel med partiell
befrielse från importtullar (se punkt 4.1).
När befrielse från importtullar nämns nedan i denna anvisning avses förfarande för tillfällig införsel
som helt befriats från importtullar, såvida annat inte uttryckligen nämns.
Bestämmelserna om förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar
tillämpas också på import från EU:s tullområde med utanför EU:s skatteområde. Detta gäller till
exempel import från Kanarieöarna till Finland samt från Fastlandsfinland eller andra EUmedlemsstater till landskapet Åland eller från landskapet Åland till Fastlandsfinland. (MomsL 101.3
§ och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
1266/1996.)
På Skatteförvaltningens webbplats finns ytterligare information om mervärdesskatt för import och
Ålands skattegräns och import av varor.
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3 Vem kan beviljas tillstånd
Vid förfarandet för tillfällig införsel beviljas tillstånd för en person som använder varorna eller
organiserar användningen av dem. En representant kan inte beviljas tillstånd. Det beror på varans
användningssyfte om sökanden (som blir tillståndshavare) och personen som är ansvarig för
förfarandet måste befinna sig inom eller utanför unionens tullområde. Information om
förutsättningarna för olika användningssyften finns i punkt 19.
Vid tillfällig införsel är sökanden, tillståndshavaren och personen som är ansvarig för förfarandet i
allmänhet samma person.

4 Varor som berättigar till förfarandet
De varor som kan hänföras till tillfällig införsel nämns i artiklarna 208–212 och 219–236 i DF, om
förutsättningarna för tillfällig införsel uppfylls.
Följande varor kan hänföras till förfarandet för tillfällig införsel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lastpallar, reservdelar, tillbehör och utrustning för lastpallar (artikel 208–209)
containrar, reservdelar, tillbehör och utrustning för containrar (artikel 210–211)
transportmedel, reservdelar, tillbehör och utrustning för transportmedel (artikel 212–213
och 216)
personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av resande (artikel 219)
välfärdsmateriel för sjöfolk (artikel 220)
utrustning för katastrofhjälp (artikel 221)
medicinsk och kirurgisk utrustning och laboratorieutrustning (artikel 222)
djur (artikel 223)
varor som används i gränsområden (artikel 224)
ljud- eller bildinnehållande medier, medier för datalagring och reklammaterial (artikel 225)
professionell utrustning (artikel 226)
undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning (artikel 227)
förpackningar (artikel 228)
formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och
andra liknande artiklar (artikel 229)
specialverktyg och specialinstrument (artikel 230)
varor som används för att utföra tester eller som ska genomgå tester (artikel 231)
varuprov (artikel 232)
ersättningsproduktionsmedel (artikel 233)
varor som är avsedda för arrangemang eller försäljning i vissa situationer (artikel 234)
reservdelar, tillbehör och utrustning (artikel 235)
varor som ska befordras eller användas inom ramen för militär verksamhet (artikel 235 a)
andra varor (artikel 236).

4.1 Tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar (DF artikel 206)
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Tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar föreskrivs om i artikel 206 i den delegerade
förordningen (DF). I tulldeklarationen ska förfarandekoden D51 anges.
Tillstånd för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar kan beviljas i fråga om varor
som inte uppfyller alla relevanta krav för fullständig befrielse från importtullar enligt artiklarna 209–
216 och artiklarna 219–236. Tillstånd beviljas inte för förbrukningsvaror.
Importtullen är tre procent av det importtullbelopp som skulle ha påförts varorna om de övergått till
fri omsättning. Detta belopp ska betalas för varje månad eller del av månad under vilken varorna
är hänförda till förfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtull. Det
importtullbelopp som ska betalas får dock inte överstiga det belopp som skulle ha betalats om
varorna hade övergått till fri omsättning den dag då de hänfördes till förfarandet för tillfällig
införsel.
Importtullbeloppet ska betalas när förfarandet avslutas. Då ska en återexportdeklaration inges för
varorna med tullförfarandet 3153, och samtidigt ska en importdeklaration inges, i vilken 5300
anges som tullförfarande och 7VM som nationell förfarande kod.
Tulldeklarationen inges via Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU). Hösten 2022
inges deklarationerna via Tullklareringstjänsten (UTU). Anvisningarna för Tullklareringstjänstens
koder offentliggörs senare.
Moms
Aktörer som införts i registret över momsskyldiga ska deklarera momsen på tillfällig införsel med
partiell befrielse från importtull på eget initiativ i momsdeklarationen till Skatteförvaltningen. När
Tullen tar ut importtullar för varor ska importören rätta uppgifterna i momsdeklarationen på eget
initiativ. Läs mer om momsdeklaration på Skatteförvaltningens webbplats på sidan
momsbeskattning av import och hjälp för att deklarera moms vid import.
Tullen uppbär moms när en aktör inte är införd i Skatteförvaltningens momsregister. Moms
uppbärs då varor hänförs till förfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtull
(tullförfarande 53xx, nationell förfarandekod D51). När förfarandet avslutas ska importtullar betalas
för tiden i landet och moms på det tullbelopp som uppbärs.

5 Ansökan om och beviljande av tillstånd
Tillstånd för tillfällig införsel söks i det land där varorna för första gången kommer att användas.
Tillstånd kan sökas
1) genom tulldeklaration, varvid något av de följande alternativen utgör tillståndsansökan:
• standardtulldeklaration
• muntlig deklaration
• handling som anses som en tulldeklaration (så kallad aktiv handling)
2) skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral.
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5.1 Tillståndsansökan som grundar sig på tulldeklaration
Vid tillfällig införsel kan tillstånd nästan alltid sökas med en tulldeklaration. En tulldeklaration för
tillståndsansökan kan inges på tre sätt:
1) standardtulldeklaration
2) muntlig tulldeklaration
3) handling som anses som en tulldeklaration (aktiv handling).
Tillstånd kan inte ansökas med en tulldeklaration när man använder likvärdiga varor, ansöker om
tillstånd retroaktivt eller då det är fråga om en förenklad deklaration, en deklaration för
centraliserad klarering eller registrering i deklarantens bokföring. I dessa situationer ska kunden ha
skriftligt tillstånd för tillfällig införsel beviljat av Tullens tillståndscentral.
När tillstånd för förfarandet ansöks med en tulldeklaration, beviljas tillståndet genom att varorna
frigörs för förfarandet för tillfällig införsel. Tillståndet är i kraft endast den tidpunkt då varorna frigörs
för förfarandet och gäller endast den varupost som anges i deklarationen. Tidsfristen för
avslutande av förfarandet börjar löpa från och med att varorna frigörs för förfarandet.

5.1.1 Standardtulldeklaration
Tillstånd för tillfällig införsel av varor kan ansökas med en standardtulldeklaration som samtidigt är
en tillståndsansökan.
Med standardtulldeklaration avses en skriftlig tulldeklaration med fullständig information om de
varor som förs in. För att tulldeklarationen även ska godtas som tillståndsansökan ska den
kompletteras med ytterligare information för tillämpandet av förfarandet. Under övergångstiden,
dvs. tills Tullklareringstjänsten (UTU) införs, ska ytterligare information lämnas in via tjänsten
Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU). Tilläggsuppgifterna är desamma som
före 1.5.2016.

5.1.2 Muntlig tulldeklaration
När tillståndsansökan inges med en muntlig tulldeklaration ska det göras på ett ställe där varorna
visas upp och deklareras för tillfällig införsel. I samband med en muntlig deklaration ska också
tullblankett 613 alltid fyllas i.
Tillstånd för förfarande för tillfällig införsel kan ansökas muntligt i följande situationer:
a) lastpallar, containrar och transportmedel samt reservdelar, tillbehör och utrustning för dem
(DF artikel 208–216)
b) personliga tillhörigheter och varor för sportändamål (DF artikel 219)
c) välfärdsmateriel för sjöfolk vilket används på ett fartyg som går i internationell sjötrafik (DF
artikel 220 a)
d) medicinsk och kirurgisk utrustning och laboratorieutrustning (DF artikel 222)
e) djur, förutsatt att de är avsedda för växling av betesområde, bete eller utförande av arbete
eller transport (DF artikel 223)
f) utrustning som används i gränsområden (DF artikel 224 a)
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g) instrument och apparater som läkare behöver för att hjälpa patienter som väntar på att
genomgå organtransplantationer (DF artikel 226 1 k.)
h) utrustning för katastrofhjälp som används i samband med åtgärder för att motverka
följderna av katastrofer och liknande situationer som påverkar unionens tullområde (DF
artikel 221)
i) bärbara musikinstrument som importeras temporärt av resande för att användas som
professionell utrustning
j) förpackningar som importeras fyllda, är avsedda för återexport tomma eller fyllda och
försedda med permanenta och outplånliga märken som identifierar en person som är
etablerad utanför unionens tullområde
k) utrustning för produktion och sändning av radio- och tv-program, fordon som är särskilt
anpassade att användas för produktion och sändning av radio- och tv-program samt
utrustning till dessa fordon, importerade av offentliga eller privata organisationer etablerade
utanför unionens tullområde och godkända av de tullmyndigheter som utfärdar tillstånd för
tillfällig införsel av sådan utrustning och sådana fordon
l) andra varor, om tullmyndigheterna tillåter detta.
Obs! Varor som nämns i punkterna a–d, h och i kan hänföras till förfarande också genom en
handling som anses som en tulldeklaration (se punkt 5.1.3). Kunden kan alltså välja om varorna
hänförs till förfarandet genom en handling som anses som en tulldeklaration eller genom en
muntlig tulldeklaration. De varor som nämns i de övriga punkterna ska alltid hänföras till förfarandet
med en muntlig tulldeklaration eller standardtulldeklaration.
Med en muntlig tulldeklaration kan till förfarandet dock inte hänföras
1) varor som är föremål för ett förbud eller en restriktion
2) varor som omfattas av någon annan särskild formalitet som föreskrivs i
unionslagstiftningen och som tullmyndigheterna är skyldiga att tillämpa.
När tillstånd ansöks med en muntlig tulldeklaration ska man vid ankomsten till landet välja den så
kallade röda filen (varor att förtulla). Dessutom ska tullblankett 613 alltid fyllas i.
Blankett 613 finns på finska, svenska och engelska på Tullens webbplats:
Blankett på finska (613s)
Blankett på svenska (613r)
Blankett på engelska (613e)

5.1.3 Handling som anses som en tulldeklaration (aktiv handling)
Tillstånd kan ansökas för varor, och de kan hänföras till förfarandet också genom en aktiv handling
som anses som en tulldeklaration, till exempel genom att framföra fordon eller fartyg. Då behöver
inte en separat tulldeklaration inges till Tullen.
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En aktiv handling kan vara att
•
•
•
•

välja den gröna filen (inget att förtulla) vid ett tullkontor med två kontrollfiler
besöka ett tullkontor som inte har två kontrollfiler
fästa etiketten eller dekalen ”Inget att förtulla” på vindrutan på en personbil, om det
föreskrivs om denna möjlighet i den nationella lagstiftningen
endast korsa gränsen för unionens tullområde i en särskild situation där skyldigheten att
transportera varorna till en specifik plats får frångås (UTK artikel 135.5 k.).

Genom en aktiv handling kan följande varor hänföras till förfarandet:
•
•
•
•

•
•
•

lastpallar, containrar och transportmedel samt reservdelar, tillbehör och utrustning för dem
(DF artikel 208–216)
personliga tillhörigheter och varor för sportändamål (DF artikel 219)
välfärdsmateriel för sjöfolk vilket används på ett fartyg som går i internationell sjötrafik (DF
artikel 220)
utrustning för katastrofhjälp som används i samband med åtgärder för att motverka
följderna av katastrofer och liknande situationer som påverkar unionens tullområde (DF
artikel 221)
medicinsk och kirurgisk utrustning och laboratorieutrustning (DF artikel 222)
bärbara musikinstrument som importeras temporärt av resande för att användas som
professionell utrustning (DF artikel 226)
varor som omfattas av ett Nato-formulär 302 eller ett EU-formulär 302 (DF artikel 235 a)

Genom en aktiv handling kan följande varor inte hänföras till förfarandet:
•

•

varor som är föremål för ett förbud eller en restriktion
o med undantag för varor som importeras till EU-området eller befordras via EUområdet upptagna i ett Nato-formulär 302 eller ett EU-formulär 302
varor som omfattas av någon annan särskild formalitet som föreskrivs i unionslagstiftningen
och som tullmyndigheterna är skyldiga att tillämpa.
o med undantag för varor som importeras till EU-området eller befordras via EUområdet upptagna i ett Nato-formulär 302 eller ett EU-formulär 302.

5.2 Skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral
I förfarandet för tillfällig införsel är skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral obligatoriskt
endast i få situationer. I allmänhet kan tillstånd sökas med en standardtulldeklaration.
Skriftligt tillstånd är obligatoriskt om
•
•
•
•
•

man vill inge en förenklad tulldeklaration
man använder centraliserad klarering
man gör en registering i deklarantens bokföring
likvärdiga varor används i verksamheten (se punkt 8)
retroaktivt tillstånd behövs (se punkt 7).

Tillstånd söks hos Tullens tillståndscentral. Ansök om tillstånd för tillfällig införsel via e-tjänsten
Tillstånd.
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Ansökan godkänns för behandling senast 30 dagar efter att ansökan tagits emot. Ansökan
handläggs inom 30 dagar efter att handläggningen börjat. Om det behövs ytterligare information
ber Tullen inge den inom en viss tidsfrist som är högst 30 dagar. I detta fall är handläggningstiden
30 dagar från det att all information som behövs för att fatta ett beslut om ansökan har tagits emot.
Ett skriftligt tillstånd träder i kraft den dag då tillståndet beviljas eller en annan dag som nämns i
tillståndet. Tillståndet är giltigt i högst fem år eller, om det är frågan om varor som omfattas av
bilaga 71-02 till DF (känsliga jordbruksprodukter), högst tre år.
Om du vill söka ändring till ett ikraftvarande tillstånd, sök ändring via Tullens
Tillståndscentral i e-tjänsten för tillstånd.

5.3 ATA- och CPD-carnet
Tillståndsansökan kan också göras med ATA- eller CPD-carnet. Då ska det göras på ett ställe
där varorna visas upp och deklareras för tillfällig införsel.
ATA- och CPD-carneter godtas som ansökningar om tillstånd för tillfällig införsel när de uppfyller
samtliga följande villkor:
a) carneten har utfärdats av en avtalsslutande part till ATA-konventionen eller
Istanbulkonventionen och är påtecknad och garanterad av en sammanslutning som
ingår i en garanterande kedja enligt definitionen i artikel 1 d i bilaga A till
Istanbulkonventionen
b) carneten avser varor och användningsområden som omfattas av den konvention
enligt vilken den utfärdades
c) tullmyndigheterna har godtagit carneten
d) carneten är giltig i hela unionens tullområde.
Läs mer om tillfällig införsel med ATA- och CDP-carnet.

6 Tillstånd som involverar fler än en medlemsstat
När varor hänförs till förfarandet, varor används eller förfarandet avslutas inom olika EU-staters
område behöver kunden ett tillstånd som omfattar fler än en medlemsstat.
Tillstånd för tillfällig införsel som involverar fler än en medlemsstat kan sökas med en
tulldeklaration, dvs. med en standardtulldeklaration, muntlig deklaration eller handling som anses
som en tulldeklaration (aktiv handling). I standardtulldeklarationen och den muntliga deklarationen
(formulär 613r) ska de platser där varan används anges. Handläggningen av ansökan kräver inte
konsultationsförfarande mellan medlemsstaterna.
Om varor importeras med ATA- eller CPD-carnet behövs inte sedvanligt tillstånd som involverar
fler än en medlemsstat.
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Tillstånd som involverar fler än en medlemsstat behövs inte om varorna befordras med T1transitering till en annan medlemsstat där de hänförs till följande tullförfarande. Då avslutar T1transiteringen förfarandet för tillfällig införsel.
Om en kund behöver tillstånd som involverar fler än en medlemsstat ska det ansökas via EU:s
gemensamma system för tullbeslut (CDMS, Customs Decisions Management System). Ta del av
den separata anvisningen om inloggning och kundroller i systemet för tullbeslut.
Exempel på tillstånd som involverar fler än en medlemsstat:
Exempel 1:
Från Schweiz införs tavlor med T1-transitering till en utställning i Finland, varefter de befordras
vidare till ett finländskt företags motsvarande utställning i Sverige. Från Sverige återexporteras
tavlorna till Schweiz. Det finländska företaget inger en standardtulldeklaration i Finland och anger
som användningsområde Utställning A + adress, Finland och Utställning B + adress, Sverige.
Eftersom tavlorna återexporteras från Sverige anges ett tullkontor i Sverige som tullkontor som
avslutar förfarandet. Det finländska företaget ska få ett utförselbekräftat frigörandebeslut från
Sverige så att förfarandet för tillfällig införsel som påbörjats i Finland kan avslutas och garantin
frigöras.

Exempel 2:
Tavlor som införts från Schweiz till Finland har hänförts till förfarandet för tillfällig införsel med ett
tillstånd som ansökts med en tulldeklaration. I tulldeklarationen anges endast en utställningsplats i
Finland. Man vill vidarebefordra varorna till en utställning i Sverige. I tillstånd som ansökts med en
tulldeklaration kan användningsområden inte läggas till i efterhand, och därför ska kunden göra en
T1-transitering från Finland till Sverige, varvid transiteringen avslutar 53-förfarandet i Finland.
Alternativt kan kunden ansöka om sedvanligt tillstånd som involverar fler än en medlemsstat.

Exempel 3:
En person som är fast bosatt utanför EU seglar till seglingstävlingar som ordnas först i Finland och
därefter i Sverige. Segelbåten är alltså en vara för sportändamål (DF artikel 219), som kan hänföras
till förfarandet genom en aktiv handling. När personen seglar från Finland till Sverige befinner hen
sig ett tag på internationellt vatten. Detta anses vara återexport som avslutar förfarandet för tillfällig
införsel som påbörjats i Finland.

7 Retroaktivt tillstånd
Alla tillstånd som träder i kraft före dagen för undertecknande är retroaktiva tillstånd enligt
lagstiftningen. Skriftligt retroaktivt tillstånd ska alltid sökas hos Tullens tillståndscentral. Ansök om
retroaktivt tillstånd via e-tjänsten Tillstånd. Till ansökan ska fogas en utredning av vilken det
framgår att förutsättningarna för beviljande av tillstånd uppfylls.
Ett retroaktivt tillstånd kan beviljas om samtliga av följande förutsättningar uppfylls:
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•
•
•

•
•
•

det finns ett styrkt ekonomiskt behov
ansökan har inte samband med försök att handla bedrägligt
sökanden har med stöd av konton eller bokföring visat att
o samtliga av de villkor som ställs för förfarandet har uppfyllts
o varorna kan vid behov identifieras under den angivna tidsperioden i ansökan
o förfarandet kan övervakas
alla formaliteter som är nödvändiga för att reglera varornas status kan iakttas, inbegripet att
tulldeklarationerna kan ogiltigförklaras vid behov
inget tillstånd till samma förfarande med retroaktiv verkan har beviljats sökanden på tre år
från den tidpunkt då ansökan godkändes
om man med en ansökan förnyar ett tillstånd för samma slags åtgärder och varor, ska
ansökan lämnas in inom tre år från den dag då det ursprungliga tillståndet upphörde att
gälla.

Tullen kan bevilja ett retroaktivt tillstånd också om de varor som hänförts till ett tullförfarande inte
längre är tillgängliga vid den tidpunkt då ansökan om ett sådant tillstånd godtas.

Det retroaktiva tillståndet träder i kraft tidigast den dag då ansökan godtas. I undantagsfall får
Tullen tillåta att ett tillstånd träder i kraft tidigast ett år eller, i fråga om varor som omfattas av bilaga
71-02 till DF (känsliga jordbruksprodukter), tre månader före dagen för godtagande av ansökan.
Om man med ansökan förnyar ett tillstånd för samma slags åtgärder och varor kan Tullen bevilja
ett tillstånd med retroaktiv verkan från den dag då det ursprungliga tillståndet upphörde att gälla.
Även i detta fall kan den retroaktiva verkan dock vara högst 3 år. Ett retroaktivt tillstånd gäller i
högst fem eller tre år (bilaga 71-02 varor till DF).

Om varorna har övergått till fri omsättning som normal import och kunden saknar sedvanligt
tillstånd för tillfällig införsel kan retroaktivt tillstånd ansökas.

Ett retroaktivt tillstånd behövs inte om kunden har ett skriftligt tillstånd beviljat av Tullens
tillståndscentral men av misstag har deklarerat varorna till ett förfarande där en tullskuld har
uppstått (t.ex. en normal övergång till fri omsättning). Tulldeklarationen ska efter det att varorna har
frigjorts ogiltigförklaras på motiverad ansökan av deklaranten, om följande villkor är uppfyllda (DF
artikel 148.4 d):

•
•
•
•

ansökan görs inom 90 dagar från dagen för godtagandet av deklarationen
varorna har inte använts på ett sätt som är oförenligt med förfarandet för tillfällig
införsel
vid tidpunkten för den felaktiga deklarationen var villkoren uppfyllda för att hänföra
varorna till förfarandet för tillfällig införsel
en tulldeklaration har ingetts för det tullförfarande (tillfällig införsel) enligt vilket
varorna skulle ha deklarerats om felet inte hade skett.

Obs! Alla tillstånd som träder i kraft före dagen för undertecknande är retroaktiva tillstånd enligt
lagstiftningen. Enligt lagstiftningen har beviljandet av retroaktiva tillstånd begränsats så att en aktör

15(46)

kan beviljas retroaktivt tillstånd för tullförfarande för tillfällig införsel endast en gång per tre år.
Därför rekommenderas det att tillståndsansökan inlämnas minst 3 månader före det planerade
begynnelsedatumet för giltigheten.

8 Användning av likvärdiga varor
Likvärdiga varor är unionsvaror som används i stället för varor som hänförts till förfarandet.
Användning av likvärdiga varor förutsätter alltid skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral.
Vid förfarandet för tillfällig införsel kan tillstånd för användning av likvärdiga varor endast beviljas
då tillståndet helt befriat från importtullar beviljas för lastpallar, reservdelar, tillbehör och utrustning
för lastpallar, containrar eller reservdelar, tillbehör och utrustning för containrar (DF artikel 208–
211). Tillstånd för användning av likvärdiga varor beviljas om förfarandets lämplighet och i
synnerhet tullövervakningen kan säkerställas.
Vid förfarandet för tillfällig införsel blir likvärdiga unionsvaror andra varor än unionsvaror, och
likvärdiga varor blir unionsvaror när de överlämnas till följande tullförfarande som avslutar
förfarandet eller när de likvärdiga varorna förts ut ur unionens tullområde.
Läs mer om särskilda förfaranden för användning av likvärdiga varor.

9 Negativt beslut
Negativt beslut kan fattas till exempel för en ansökan om
•
•
•
•

skriftligt tillstånd för tillfällig införsel
tillstånd som beviljas genom standardtulldeklaration
retroaktivt tillstånd
förlängning av tidsfrister.

Innan ett negativt beslut fattas delges sökanden de omständigheter på vilka beslutet baserar sig.
Sökanden får ett beslutsförslag och har 30 dagar på sig att avge ett bemötande. Tidsfristen börjar
från att sökanden har mottagit eller anses ha mottagit Tullens delgivande. Om beslutet postas som
brev med mottagningsbevis anses det ha mottagits på den dag som framgår av
mottagningsbeviset. Beslut som postas som vanligt brev anses ha mottagits sju dagar efter
avsändandet, om inte något annat påvisas.
Om beslutet skickas som bevislig elektronisk delgivning anses det ha delfåtts när det har hämtats
från den server, databas eller annan fil som Tullen har anvisat. Vid vanlig elektronisk delgivning
anses ett beslut ha delfåtts den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat
påvisas.
Då tidsfristen löpt ut skickas beslutet till sökanden. Beslutet kan fastställas före fastställelsedagen
om kunden avger sitt bemötande eller meddelar att inget bemötande kommer att avges innan tiden
för hörande gått ut. Underlåtenhet att iaktta tidsfristen hindrar inte att ärendet avgörs.

10 Bokföring
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Bok behöver endast föras om Tullen kräver det. Bokföring kan krävas till exempel när sedvanligt
tillstånd beviljas. De uppgifter som bokföringen ska innehålla fastställs från fall till fall.

11 Ombudskap
Kunden kan anlita en representant (ombud) när hänförandet till förfarandet för tillfällig införsel sker
med en standardtulldeklaration.

För förfarandet för tillfällig införsel kan ett ombud verka som direkt ombud eller som direkt ombud
med garantens ansvar. Indirekt ombudskap är inte tillåtet, eftersom godtagandet av en
tulldeklaration medför särskilda skyldigheter för deklaranten (UTK artikel 170.1 k). När varor
hänförs till förfarandet med en muntlig deklaration kan ombudet inte använda formulär 613,
eftersom det endast kan fyllas i och undertecknas av deklaranten (tillståndshavaren), dvs. den som
ansvarar för varorna och förfarandet.

12 Garanti
Förfarandet för tillfällig införsel förutsätter att en tillräcklig ansvarsgaranti ställs. Ansvarsarantin kan
vara en individuell garanti eller en samlad garanti.
En individuell garanti kan ställas vid ett tullkontor för en enskild importtransaktions tull- och
skatteansvar. Garantin ska täcka hela det belopp som motsvarar icke-uttagna importtullar och
moms på import. Garanti krävs dock inte om tillståndsansökan och hänförande till förfarandet sker
genom en aktiv handling eller med en muntlig tulldeklaration.
Användning av samlad garanti kräver tillstånd för samlad garanti beviljat av Tullen. Garantin
reserveras i samband med förtullningen från den samlade garantin enligt kundens garantiklass.
Tillstånd som ansöks genom standardtulldeklaration och sedvanligt tillstånd förutsätter alltid
ställande av ansvarsgaranti. Följande situationer utgör undantag:
a) material som används i internationell trafik av flygbolag, rederier eller järnvägsbolag
eller leverantörer av posttjänster, förutsatt att materialen är försedda med tydlig
märkning
b) förpackningar som importeras tomma, förutsatt att de är försedda med outplånlig
märkning som inte kan avlägsnas
c) den tidigare innehavaren av ett tillstånd för tillfällig införsel har deklarerat varorna för
förfarandet för tillfällig införsel muntligt eller genom en aktiv handling och varorna
därefter hänförs till förfarandet för tillfällig införsel för samma ändamål (även för en
annan ansvarig för förfarandet).
Läs mer om garantier.

13 Hänförande av varor till ett förfarande och användning av varor
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Varor hänförs till förfarandet för tillfällig införsel genom att inge en tulldeklaration för dem.
Tulldeklarationen kan inges på olika sätt beroende på vilken artikel i DF som tillämpas (se punkt 5).

1. Standardtulldeklaration
En standardtulldeklaration inges elektroniskt via tjänsten Importförtullning för företag vid
särskilda förfaranden (ITU) eller med SAD-blankett vid ett tullkontor (förfarandekod 53xx). Obs!
Om aktören har ett sedvanligt tillstånd kan tulldeklarationen även upprättas i förenklad form,
om tillståndet för förenkling av tulldeklarationen i fråga tillåter detta.
Då man använder ett skriftligt tillstånd som sökts i förväg och som beviljas av Tullens
tillståndscentral kan varorna hänföras till ett förfarande för tillfällig införsel under tillståndets
giltighetstid.
2.

Muntlig deklaration i vissa situationer (se punkt 5.1.2)
Kunden ska välja den så kallade röda filen (varor att förtulla) och fylla i tullformulär 613, dvs.
styrkande dokument när varor deklareras muntligen för tillfällig införsel (bilaga 71-01 till DF).

3. Aktiv handling i vissa situationer (se punkt 5.1.3)
Varor kan hänföras till förfarandet på följande sätt:
•
•
•
•

välja den gröna filen, dvs. ”Inget att förtulla” vid ett tullkontor med två kontrollfiler
besöka ett tullkontor som inte har två kontrollfiler
fästa etiketten eller dekalen ”Inget att förtulla” på vindrutan på en personbil, om det
föreskrivs om denna möjlighet i den nationella lagstiftningen
endast korsa gränsen för unionens tullområde i en särskild situation där skyldigheten att
transportera varorna till en specifik plats får frångås (UTK artikel 135.5 k.).

När varorna börjar användas enligt tillståndet behöver Tullen inte informeras om det. Varorna får
endast användas av innehavaren av tillståndet eller förfarandet. Om avsikten är att överföra
varorna till en annan person ska man inge en tulldeklaration enligt förfarandet 5353 eller ansöka
om överföring av förfarandeinnehavarens rättigheter och skyldigheter (TORO, se punkt 17). De
varor som hänförts till förfarandet för tillfällig införsel omfattas av tullövervakning tills förfarandet
avslutas på ett adekvat sätt.

14 Tidsfrist för avslutande av ett förfarande
Tullen fastställer den tid inom vilken varorna ska återexporteras eller hänföras till följande
tullförfarande. Tidsfristen beror på slutanvändningen av varorna.
Den längsta tid under vilken varor får kvarstå under förfarandet för tillfällig införsel för samma
ändamål och under ansvar av samma tillståndshavare är högst 24 månader. För vissa varor och
användningsändamål är tidsfristen kortare. Hänförande till ett annat särskilt förfarande (såsom
lagring i tullager) avbryter nedräkningen av tidsfristen. Om varorna efter ett annat särskilt
förfarande hänförs på nytt till förfarandet för tillfällig införsel för samma ändamål och under ansvar
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av samma tillståndshavare och om den ursprungliga tidsfristen för avslutande av förfarandet inte
har löpt ut fortsätter nedräkningen av tidsfristen. När varor på nytt hänförs till förfarandet för tillfällig
införsel till exempel efter lagring i tullager ska kunden inge en standardtulldeklaration.
För följande varor gäller kortare tidsfrister för avslutande av förfarandet:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

transportmedel på räls
o 12 månader
andra transportmedel för kommersiellt bruk än transportmedel på räls
o den tid som krävs för att utföra transporten
vägtransportmedel som används privat av
o studerande
 den period de uppehåller sig i unionens tullområde i det enda syftet att
bedriva studier
o personer som utför uppdrag av bestämd varaktighet
 en period de uppehåller sig i unionens tullområde i det enda syftet att utföra
sitt uppdrag
o övriga fall, inbegripet rid- eller dragdjur och fordon som dras av dessa
 6 månader
lufttransportmedel för privat bruk
o 6 månader
sjötransportmedel och transportmedel för inre vattenvägar för privat bruk
o 18 månader
containrar samt utrustning och tillbehör till dessa
o 12 månader
professionell uthyrningsverksamhet och hyresavtal eller återuthyrningsavtal som baserar
sig på den
o 8 dagar, 3 veckor eller 6 månader (se punkt 19.4)
djur som ägs av en person som är etablerad utanför unionens tullområde
o minst 12 månader
varor som används för att utföra tester eller som ska genomgå tester och som används för
att utföra tester, experiment eller demonstrationer utan ekonomisk vinning
o 6 månader
ersättningsproduktionsmedel
o 6 månader
varor som är avsedda att säljas på evenemang eller i vissa situationer och som levereras
av ägaren för inspektion till en person i unionen som har rätt att köpa dem efter inspektion
o 6 månader
andra varor som förs in med stöd av artikel 236 i DF
o högst 3 månader.

Om varorna inte kan användas tillståndsenligt på grund av exceptionella förhållanden kan
tidsfristen förlängas skäligt utifrån en motiverad ansökan av innehavaren av tillståndet eller
förfarandet. Förlängning kan också ansökas efter att den ursprungliga tidsfristen gått ut.
Förlängning av tidsfristen kan ansökas antingen fram till en särskild lagstadgad tidsfrist eller en
kortare tidsfrist som fastställs av tullmyndigheten. Förlängning för ett visst varuparti som hänförts
till förfarandet ansöks hos den övervakande tullen på tullblankett 975 eller med en informell
ansökan med samma uppgifter som på blanketten. Om typen av ombudskap är direkt ombudskap
med garantens ansvar ska garantens samtycke till förlängning av tidsfristen bifogas.
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Den totala tid under vilken varor får kvarstå under förfarandet för tillfällig införsel får inte överstiga
tio år, förutom vid oförutsedda händelser.
Om man vill förlänga tidsfristen för avslutandet av förfarandet enligt ett skriftligt tillstånd av Tullens
tillståndscentral ska tillståndshavaren kontakta Tullens tillståndscentral och begära ändring av
tillståndet via e-tjänsten Tillstånd.

15 Avslutande av ett förfarande
Ett förfarande ska avslutas inom den fastställda tidsfristen.
Tillfällig införsel kan avslutas genom att hänföra varorna till ett påföljande tullförfarande, föra
varorna ut ur unionens tullområde, förstöra varorna utan att något avfall uppkommer eller överlåta
dem till staten.
En tulldeklaration om avslutande av förfarandet kan inges av vem som helst. Deklaranten behöver
inte vara den ursprungliga tillståndshavaren, och för överföring av rätten till att avsluta förfarandet
behövs nödvändigtvis inte TORO (se punkt 17). Detta påverkar vem som ansvarar för varorna när
förfarandet avslutas. Om det inte gjorts en TORO-överföring i fråga om avslutande av förfarandet
till en annan ansvarig för förfarandet, ansvarar tillståndshavaren hela tiden för de varor som
hänförts till förfarandet.
Den övervakande tullen ska inges ett lämpligt bevis på avslutandet av förfarandet (t.ex. ett
utförselbekräftat frigörandebeslut). Bevis behöver inte lämnas om förfarandet avslutats genom en
aktiv handling där varorna återexporterats.

15.1 Avslutande med återexport
Tillfällig införsel avslutas i allmänhet med återexport, eftersom återexport av varan är en
förutsättning för hänförande till förfarandet.
Återexport av varor kan ske med samma åtgärd genom vilken varorna hänfördes till förfarandet för
tillfällig införsel. Hur återexport deklareras beror på hur varorna hänfördes till förfarandet för tillfällig
införsel:
•

•

•

muntlig deklaration (blankett 613s)
o även återexport ska ske åtminstone med en muntlig deklaration, varvid
kunden ska visa upp en ifylld 613-blankett för import vid utförseltullkontoret
Aktiv handling till exempel genom att framföra fordon eller fartyg
o återexport kan ske på samma sätt, varvid en separat exporttulldeklaration
inte behöver inges
standardtulldeklaration
o elektronisk återexporttulldeklaration ska inges för varorna.
Återexporttulldeklarationen ska förses med anteckningen ”TA” och vid
behov med adekvat tillståndsnummer.

Om varorna exporteras direkt som återexport förblir de kvar i förfarandet för tillfällig införsel tills de
förs ut ur unionens tullområde. Varor ska lämna unionens tullområde innan tidsfristen för
avslutande av förfarandet löper ut.
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Efter att en elektronisk och muntlig återexportdeklarationen lämnats in kan varorna också hänföras
till ett transiteringsförfarande. Då avslutas den tillfälliga införseln och varorna hänförs till följande
förfarande dvs. transitering. Den dag då varorna de facto förs ut ur unionens tullområde saknar då
betydelse, men varorna ska hänföras till följande förfarande dvs. transiteringsförfarandet innan
tidsfristen för förfarandet löper ut.
När det gäller sjöfartyg anses det i allmänhet vara fråga om återexport om fartyget befinner 12
sjömil utanför territorialvattengränsen.
En elektronisk återexportdeklaration och eventuell åtföljande transiteringsdeklaration ska förses
med anteckningen ”TA” (”temporary admission” dvs. tillfällig införsel) och vid behov
tillståndsnummer. Om tillståndsnummer saknas antecknar man till exempel ”Införts körande” och
anger datum. Detta ska göras till exempel i en situation där transportmedlet ursprungligen införts
aktivt men återexporteras som frakt.
När förfarandet avslutas med återexport finns det ingen tidsfrist enligt lagstiftningen för hur länge
varorna ska finnas utanför EU:s tullområde för att på nytt kunna hänföras till förfarandet för tillfällig
införsel. Tillfällig införsel kan dock lagligt tillämpas endast om varorna verkligen är avsedda att
återexporteras utanför unionens tullområde. Förfarandet för tillfällig införsel kan inte lagligt
tillämpas på verksamhet där varor endast transporteras över landets gräns efter att den tillfälliga
införseln avslutats utan avsikt att återexportera dem, varefter varorna snart förs in på nytt i
unionens tullområde. Om importören har missbrukat förfarandet för tillfällig införsel och gynnats av
det genom att skapa artificiella förutsättningar ska importören betala tullarna relaterade till varorna.

15. 2 Avslutande genom hänförande till nästa tullförfarande
Varor som hänförts till förfarandet för tillfällig införsel kan deklareras och även hänföras till nästa
tullförfarande. Godtagbara tullförfaranden är
•
•
•
•
•

övergång till fri omsättning och konsumtion
aktiv förädling
tillfällig införsel
lagring i tullager
transitering.

Tulldeklarationer som följer efter tillfällig införsel ska ha de anteckningar som nämns ovan i punkt
15.1.

15.2.1 Övergång till fri omsättning och konsumtion
Tillfällig införsel kan avslutas genom att de varor som hänförts till förfarandet övergår till fri
omsättning och konsumtion.
En tulldeklaration för varor som övergår till fri omsättning och konsumtion (förfarandekod 4053) ska
inges. Dessutom uppbärs importtull, mervärdesskatt för import och andra eventuella avgifter för
varorna. Tulldeklarationer som följer efter tillfällig införsel ska ha de anteckningar nämns ovan i
punkt 15.1.
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15.2.2 Hänförande till förfarande för lagring i tullager
Tillfällig införsel kan avslutas genom att hänföra varorna till förfarandet för lagring i tullager
(förfarandekod 7153).
Tulldeklarationer som följer efter tillfällig införsel ska ha de anteckningar nämns ovan i punkt 15.1.
Om varorna övergår till fri omsättning och konsumtion efter lagring i tullager används
förfarandekoden 4071. Om lagring i tullager avslutas med återexport används förfarandekoden
3171.

15.2.3 Hänförande till förfarandet för aktiv förädling
Tillfällig införsel kan avslutas genom att hänföra varorna till aktiv förädling (förfarandekod 5153),
om förutsättningarna för aktiv förädling uppfylls.
Tulldeklarationer som följer efter tillfällig införsel ska ha de anteckningar nämns ovan i punkt 15.1.

15.2.4 Hänförande till förfarandet för tillfällig införsel
Tillfällig införsel kan avslutas genom att hänföra varorna till följande förfarande för tillfällig införsel
(förfarandekod 5353).
Då ska en standardtulldeklaration alltid inges, dvs. också om den första tillfälliga införseln har
gjorts genom en aktiv handling eller en muntlig deklaration. Varor kan hänföras till förfarandet
antingen av samma tillståndshavare eller en annan tillståndshavare än den som hänförde varorna
till det första förfarandet. Varor kan hänföras till förfarandet antingen för samma eller ett annat
användningsändamål.
Observera dock att varorna kan ha samma användningsändamål och samma ansvariga
tillståndshavare i högst 24 månader eller under en kortare lagstadgad tidsfrist för avslutande av
förfarandet.
Tulldeklarationer som följer efter tillfällig införsel ska ha de anteckningar nämns ovan i punkt 15.1.

15.2.5 Hänförande till transiteringsförfarande
Tillfällig införsel kan avslutas genom att hänföra varorna till extern unionstransitering.
Det är möjligt att hänföra direkt till ett transiteringsförfarande, om man ämnar befordra varorna till
en annan tillståndshavare och man vill använda ett transiteringsförfarande för detta. Hänförandet
kan också ske utan transitering, dvs. utan att avsluta förfarandet för tillfällig införsel, men då
ansvarar befordraren för varorna. Men då transiteringsförfarandet tillämpas kan istället en annan
person vara ansvarig. Om avsikten är att återexportera varorna kan man inte direkt ge en
transiteringdeklaration, utan man måste först inge en återexportdeklaration (se punkt 15.1).
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15.3 Avslutande med förstöring utan att något avfall återstår eller överlåtelse
till staten
Tillståndshavaren kan avsluta förfarandet för tillfällig införsel genom att förstöra varorna utan att
något avfall återstår. Då ska varorna hänföras till förfarandet för aktiv förädling för förstöring
(förfarandekod 5153, kod för ekonomiska villkor 19). Hänförande till aktiv förädling avslutar
förfarandet för tillfällig införsel.
Om man vill avsluta förfarandet genom att överlåta varorna till staten ska kunden först kontakta
övervakningstullkontoret.

15.4 Inlämnande av dokument som verifierar att förfarandet har avslutats till
Tullen
När förfarandet för tillfällig införsel har avslutats ska man till övervakningstullkontoret inlämna ett
dokument som verifierar att förfarandet har avslutats, till exempel ett utförselbekräftat beslut om
frigörande. Det ska inlämnas senast dagen efter den dag då tidsfristen för avslutande av
förfarandet har gått ut. Garantin frigörs eller återbetalas efter att övervakningstullkontoret
konstaterat att förfarandet har avslutats på ett tillbörligt sätt.
Om varorna kan återexporteras med en muntlig deklaration ska kunden på utförseltullkontoret visa
upp en ifylld 613-blankett för import. Om förfarandet kan avslutas med återexport genom en aktiv
handling (t.ex. transportmedel) behöver ett dokument som verifierar avslutandet av förfarandet inte
visas upp.

16 Befordran av varor utan avslutande av förfarande
I tillståndet (tillstånd genom tulldeklaration, blankett 613 för muntlig deklaration eller skriftligt
tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral) ska kunden ange alla ställen inklusive adresser där
varor som hänförts till förfarandet kommer att användas och det tullkontor där förfarandet avslutas.
Befordran av varor som hänförts till förfarandet i unionens tullområde är tillåten utan
tullformaliteter, såsom transitering, men kunden ska kunna informera Tullen om var varorna finns
och hur de befordras. Den som ansvarar för förfarandet ansvarar för varorna även när de
befordras till ett annat ställe i unionens tullområde.
Om avsikten är att inge en tulldeklaration relaterad till förfarandet i en annan medlemsstat ska
kunden ansöka om tillstånd för flera medlemsstater (se punkt 6).

17 Befordran av varor till en annan tillståndshavare
De varor som hänförts till förfarandet kan befordras till en annan tillståndshavare. Den första
tillståndshavarens ansvar för de varor som hänförts till förfarandet upphör när den senare
tillståndshavaren inger en tulldeklaration om hänförande till förfarandet. Den första
tillståndshavaren lämnar en utredning till övervakningstullkontoret i vilken tillståndshavaren
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verifierar utifrån den senare tillståndshavarens tulldeklaration att det egna förfarandet avslutats på
ett tillbörligt sätt.

18 Överföring av rättigheter och skyldigheter gällande varorna (TORO)
Det är även möjligt att överföra den förfaringsansvariges rättigheter och skyldigheter (TORO) vid
tillfällig införsel, men det behövs sällan. Vid tillfällig införsel är det alltid möjligt att hänföra varor till
följande tillfälliga införsel (se punkt 15.2.4) om man vill överföra rättigheterna och skyldigheterna i
samband med dessa till en annan aktör. Detta sätt är enklare, då varje aktör har ett tillstånd för sitt
eget förfarande och en eventuell garanti som ställts i anknytning till den.

19 Tullskuld
Om varor som hänförts till förfarandet för tillfällig införsel helt utan importtullar övergår till fri
omsättning i Finland ska importtull enligt varukoden betalas för varorna (UTK 85). Tullbeloppet
fastställs utifrån samma grunder som när tullskulden uppstod. När andra varor än unionsvaror
förtullas till fri omsättning anses tullskulden ha uppstått när tulldeklarationen om övergång av varor
till fri omsättning godkändes.
Bristande efterlevnad av bestämmelserna (UTK artikel 79)
Tullskuld kan också uppkomma genom bristande efterlevnad av bestämmelserna, till exempel om
någon skyldighet eller förutsättning enligt tullagstiftningen inte fullgörs.
Bristande efterlevnad av skyldigheterna kan till exempel vara att varor som hänförts till ett
förfarande används för andra ändamål än dem för vilka tillståndet beviljats eller att förfarandet inte
avslutas på ett tillbörligt sätt inom den utsatta tiden.
Exempel på bristande efterlevnad i fråga om förutsättningar är att tillståndshavaren inte är
etablerad utanför unionens tullområde, vilket lagen föreskriver.
Även om tullskuld som påförts genom beslut om efteruppbörd betalas, övergår varorna i regel inte
till fri omsättning utan omfattas fortfarande av förfarandet för tillfällig införsel. Varorna ska antingen
återexporteras eller hänföras till följande tullförfarande.

Beräkning av beloppet av tullskuld (UTK artikel 85)
Allmänna regler för beräkning av import- eller exporttullbelopp:
1. Beloppet av import- eller exporttull ska fastställas på grundval av de regler för
beräkning av tull som var tillämpliga på de berörda varorna vid den tidpunkt då
tullskulden för dem uppkom.
2. Om det inte är möjligt att exakt fastställa den tidpunkt då tullskulden uppkom, ska
denna tidpunkt anses vara den tidpunkt då tullmyndigheterna drar slutsatsen att
varorna befinner sig i en situation som gör att en tullskuld har uppkommit.
Tullmyndigheterna kan dock utifrån de uppgifter som är tillgängliga konstatera att
tullskulden har uppkommit före konstaterandet
Tullgäldenär
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Deklaranten är tullgäldenär. I förfarandet för tillfällig införsel kan deklaranten endast vara
tillståndshavaren eller ett direkt ombud (UTK artikel 77.3 k.). Om flera personer är gäldenärer för
det import- eller exporttullbelopp som motsvarar en och samma tullskuld ska de solidariskt ansvara
för betalningen av det beloppet (UTK artikel 84).
Om en tulldeklaration upprättas på grundval av uppgifter som leder till att tullskuld helt eller delvis
inte tas ut, ska också den person som har lämnat uppgifterna för deklarationen vara gäldenär.
Denna person ansvarar för skulden till den del som hen visste eller rimligen borde ha vetat att
dessa uppgifter var felaktiga.
Tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar (UTK artikel 77)
När icke-unionsvaror hänförs till förfarandet för tillfällig införsel uppkommer tullskulden vid den
tidpunkt då tulldeklarationen godtas.
Om tullskuld uppkommer genom bristande efterlevnad avräkna det importtullbelopp som betalats
vid förfarandet med partiell befrielse från importtull (UTK artikel 79.1 k och 80.2 k.).
Om tillfällig införsel med partiell befrielse från importtull övergår till fri omsättning uppbärs tullen
enligt beräkningsgrunderna vid tidpunkten för hänförandet till förfarandet, dvs. till fullt belopp.

20 Skattepliktig import
Moms ska betalas på import av varor i Finland (MomsL 1.1 § 2 k.).
Import av varor sker i Finland när varorna vid införseln till EU:s tullområde har hänförts till
förfarandet för tillfällig införsel och helt befriats från importtull och befinner sig i Finland när
förfarandet avslutas. Importören kan själv avsluta förfarandet eller Tullen kan göra det, om
tillståndsvillkoren för förfarandet har överträtts.
Införseln anses ske i Finland även när varor förs in och hänförs till förfarandet för tillfällig införsel
med partiell befrielse från importtull i Finland.
Aktörer som införts i momsregistret ska deklarera momsen på import på eget initiativ i
periodskattedeklarationen till Skatteförvaltningen.
Om importören inte har införts i momsregistret uppbär Tullen momsen på importen.
Tullen uppbär moms på import med bristfällig efterlevnad.
På Skatteförvaltningens webbplats finns ytterligare information om mervärdesskatt för import och
Ålands skattegräns och import av varor.

21 Användningsändamål för tillfällig införsel
I detta avsnitt uppräknas de användningsändamål för vilka varor kan föras in och hänföras till
förfarandet för tillfällig införsel helt utan importtull. Inom parentes i rubrikerna anges den tillämpliga
artikeln i den delegerade förordningen och den kod som anges i tulldeklarationen.
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Vid varje punkt finns bland annat information om huruvida tillståndshavaren och den som är
ansvarig för förfarandet ska befinna sig utanför unionens tullområde eller inte. Dessutom beskrivs
på en allmän nivå på vilket sätt tillstånd kan sökas och vilken den längsta tidsfristen för avslutande
av förfarandet är. (Se också punkt 13.)

21.1 Lastpallar och reservdelar, tillbehör och utrustning för lastpallar (DF
artikel 208–209, D01)
Med lastpall avses en anordning som består av två plattformar åtskilda av stöd eller av en enkel
plattform med sockel. Den får även ha en överbyggnad. På lastpallen kan en kvantitet varor
samlas för att forma en lastenhet för transport eller för hantering eller stuvning med hjälp av
mekaniska anordningar. Dess höjd är reducerad till minsta möjliga för att den ska kunna hanteras
med hjälp av gaffel- eller lastpalltruckar.

Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan befinna sig
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•
•
•

en handling som anses som en tulldeklaration
en muntlig deklaration
en standardtulldeklaration.

Befrielse från importtullar beviljas för reservdelar, tillbehör och utrustning för lastpallar när de
importeras temporärt för att återexporteras separat eller som en del av lastpallar.
Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader. När det gäller lastpallar kan
förfarandet för tillfällig införsel anses vara slutfört när lastpallar av samma typ eller av samma
värde som de som hänfördes till förfarandet exporteras eller återexporteras. (GF artikel 322)
Motsvarande unionsvaror (lastpallar eller reservdelar och utrustning för dem) kan användas om
kunden har sedvanligt tillstånd som tillåter användning av motsvarande varor.

21.2 Containrar (DF artikel 210, D02)
Med container avses en transportanordning (godsutrymme, flyttbar tank eller annan liknande
konstruktion), som

•
•
•
•
•
•

helt eller delvis tillsluten för att utgöra en avdelning som är avsedd att innehålla gods
av stadigvarande beskaffenhet och därför tillräckligt stark för upprepad användning
särskilt konstruerad för att underlätta godstransport med ett eller flera transportmedel utan
omlastning
konstruerad för att kunna hanteras bekvämt, framförallt när den lastas om från ett
transportmedel till ett annat
konstruerad så att den är lätt att fylla och tömma
med en inre volym av minst en kubikmeter.
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Befrielse från importtullar beviljas för containrar som är hållbart märkta, på en lämplig och tydligt
synlig plats, med samtliga följande uppgifter:
1. identifiering av ägaren eller operatören, antingen genom angivande av fullständigt
namn eller genom användning av ett vedertaget identifieringssystem, med undantag av
symboler som emblem eller flaggor
2. de märken och nummer för identifiering som ägaren eller operatören tilldelat containern
3. containerns egenvikt, inklusive all permanent fastsatt utrustning.
För fraktcontainrar avsedda att användas inom sjöfarten och övriga containrar med ISOstandardprefix (bestående av fyra versaler med U som slutbokstav) ska identifieringen av ägaren
eller huvudoperatören, liksom containerns serienummer och kontrollsiffra, följa den internationella
standarden ISO 6346 med bilagor.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan befinna sig
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•
•
•

en handling som anses som en tulldeklaration
en muntlig deklaration
en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 12 månader.
När tillstånd söks med en standardtulldeklaration ska en person som är etablerad inom unionens
tullområde eller en person utanför unionens tullområde som har ett ombud inom unionens
tullområde övervaka containrarna. Den personen ska på begäran till tullmyndigheterna lämna
närmare uppgifter om befordran av varje container för vilken tillstånd till tillfällig införsel beviljats,
inbegripet datum och platser för införsel och avslutande.
När det gäller containrar kan förfarandet för tillfällig införsel anses vara slutfört när containrar av
samma typ eller av samma värde som de som hänfördes till förfarandet exporteras eller
återexporteras (bilaga 1 till konventionen om tullbehandling av poolcontainrar i internationell trafik).
Motsvarande unionsvaror kan användas om kunden har sedvanligt tillstånd som tillåter användning
av motsvarande varor.

21.3 Reservdelar, tillbehör och utrustning för containrar (DF artikel 211, D02)
Befrielse från importtullar beviljas för reservdelar, tillbehör och utrustning för containrar när de
importeras temporärt för att återexporteras separat eller som en del av containrar.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan befinna sig
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.
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Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•
•
•

en handling som anses som en tulldeklaration
en muntlig deklaration
en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 12 månader.
Motsvarande unionsvaror kan användas om kunden har sedvanligt tillstånd som tillåter användning
av motsvarande varor.

21.4 Transportmedel (DF artikel 212, D03)
Se också den separata anvisningen om tillfällig införsel av transportmedel (pdf).
Befrielse från importtullar beviljas för transportmedel för vägtrafik, för trafik på räls, i luften, till sjöss
och på inre vattenvägar under förutsättning att de uppfyller villkoren enligt artiklarna 212–216 i DF.
Dessutom ska de allmänna villkoren för tillfällig införsel uppfyllas, dvs. att varorna kan identifieras
och kommer att återexporteras.
För att varor ska anses vara transportmedel enligt artiklarna 212–216 i DF ska deras huvudsakliga
syfte vara att transportera varor eller medel vid den tidpunkt då de anmäls till Tullen.
Transportmedlet behöver inte vara i aktivt bruk så länge som det är ämnat för och skulle kunna
användas till att transportera personer och/eller till transport av varor vid den tidpunkt det anmäls
till Tullen.
Om transportmedlet omfattas av en registreringsskyldighet ska det vara registrerat för att
definieras som ett transportmedel.
Transportmedel är
•
•
•

•
•
•

alla fartyg (också pråmar, även sådana som transporteras i ett fartyg samt svävare)
luftfartyg
motorfordon (också fyrhjulingar och motorkälkar som man inte får köra på landsväg,
samt cyklar med motor, släpvagnar, påhängsvagnar, fordonskombinationer och
husvagnar).
o Obs!. Cyklar och cyklar med elektrisk hjälpmotor är inte transportmedel.
riddjur och dragdjur samt fordon som dras av dem
rullande järnvägsmateriel samt reservdelar till dem
till transportmedlet medföljande sedvanliga reservdelar, redskap och utrustning
inklusive specialredskap för lastning, lossning, bearbetning och skydd av varor.

Transportmedel är också
•
•
•

•

Drönare om de används eller kommer att användas för varutransporter.
Fordon som transporteras på fartyg och som deras ägare avser satt transportera sig själva
inom unionens tullområde.
Lastbilar som inte får användas för transport av varor eller människor inom unionens
tullområde till exempel på grund av miljöskäl men som kan användas för detta syfte i ett
tredjeland.
Ett oregistrerat fordon om det inte omfattas av registreringsskyldighet.
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Till exempel ett oregistrerat fordon, som enbart används till att transportera varor på
en för allmän trafik avskärmad byggarbetsplats eller ett fabriks-, hamn eller
lagerområde.
En hel motorcykel förs in på en släpvagn dragen av en bil.
Motorcykeln skulle kunna användas för persontransport även om den inte används
aktivt.
o

•

Transportmedel är till exempel inte
•
•

luftfartyg som används eller är avsedd för att användas för brandbekämpning
ett fordon som inte är registrerat och som endast kommer att användas på ett avspärrat
område för fritidsaktivitet, och alltså inte för transport av varor eller personer.

Tullbefrielse för transportmedel förutsätter att
•

•

Transportmedlet är registrerat utanför EU:s tullområde i en sådan persons namn som är
etablerad utanför detta område. Om transportmedlet inte är registrerat ska ägaren vara en
person som är etablerad utanför EU:s tullområde.
Transportmedlet används av en person som är etablerad utanför EU:s tullområde.
o Ett undantag utgörs av de situationer som nämns i artiklarna 214–216 i DF (se
nedan i detta avsnitt).

Även om förutsättningarna för befrielse från importtullar inte uppfylls kan fordonet eventuellt ändå
hänföras till tillfällig införsel med stöd av någon annan artikel i DF.

I denna anvisning avses med kommersiellt bruk användning av transportmedel för transport av
personer mot ersättning eller för transport av varor i industriellt eller kommersiellt syfte mot
ersättning eller utan. Med privat bruk av transportmedel avses icke-kommersiell användning av ett
transportmedel.

Ansökan om tillstånd och hänförande till förfarande
Sökande av tillstånd och den som ansvarar för förfarandet ska vara etablerade utanför unionens
tullområde. En fysisk person anses vara etablerad utanför unionens tullområde, om dennes vanliga
vistelseort ligger utanför unionens tullområde. En person som är etablerad i unionens tullområde
kan ansöka om tillstånd eller vara ansvarig för förfarandet endast i de undantagssituationer som
nämns i artiklarna 214–216 i DF (se nedan i detta avsnitt).
Tillstånd kan sökas för transportmedel och hänföras till förfarandet genom
• en handling som anses som en tulldeklaration
• en muntlig tulldeklaration
• en standardtulldeklaration.
Åtminstone en muntlig tulldeklaration ska inges för ett transportmedel som förs in som frakt och
blankett 613 fyllas i. Om transportmedlet förs in passivt tillsammans med en resande till exempel
på en trailer kan Tullen kräva en muntlig deklaration.
När ett transportmedel muntligen eller genom en aktiv handling hänförs till förfarandet beviljas
tillståndet för den person som fysiskt ser efter varorna vid den tidpunkt då de hänförs till förfarandet
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för tillfällig införsel. Om en person agerar för en annan persons räkning beviljas tillståndet för den
person för vars räkning någon annan agerar.
Om transportmedlet används privat av en tredje person som är etablerad utanför unionens
tullområde kan befrielse från importtull beviljas om tillståndshavaren ger behörigt skriftligt samtycke
till personen.
Obs! Tullen kan kräva att man inger en standardtulldeklaration om den anser att hänförandet av
transportmedel eller reservdelar, tillbehör och utrustning för transportmedel skulle innebära en
allvarlig risk för bristande efterlevnad av en skyldighet enligt tullagstiftningen. I det fallet ska
tullmyndigheterna underrätta deklaranten om detta utan dröjsmål efter anmälan till tullen av varors
ankomst. (DF artikel 163)

Villkor för att bevilja fullständig befrielse från importtullar till personer som är
etablerade i unionens tullområde (DF artikel 214)
Även personer som är etablerade i unionens tullområde kan befrias från importtullar för
transportmedel i ett tredjeland i följande situationer:
a) transportmedel på räls ställs de till dessa personers förfogande enligt ett avtal genom

vilket varje person får använda de övrigas rullande järnvägsmateriel inom ramen för det
avtalet
b) en släpvagn är kopplad till vägtransportmedel som är registrerade i unionens tullområde
c) transportmedlet används i en nödsituation
d) transportmedel används av en professionell uthyrningsfirma i syfte att återexporteras.

Fysiska personers användning av transportmedel, när dessa personer har sin
vanliga vistelseort i unionens tullområde (DF artikel 215)
Utöver i de situationer som nämns i föregående punkt (DF artikel 214) får transportmedel i ett
tredjeland användas utan importtullar av fysiska personer som har sin vanliga vistelseort i
unionens tullområde i följande situationer:
1. En fysisk person använder transportmedlet för privat bruk och vid enstaka tillfällen och på
begäran av innehavaren av registreringsbeviset. Registreringshavaren ska befinna sig i
unionens tullområde vid tidpunkten för användningen.

Exempel:
En turist på semester har anlänt till Finland med egen bil från ett område utanför EU. Hon
bestämmer sig för att besöka Stockholm och ber en finländsk vän köra henne till flygplatsen
och hämta henne därifrån efter två dagar.
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Den finländska vännen kan föra turisten till och hämta henne från flygplatsen med turistens
egen bil, eftersom 1) registreringshavaren dvs. turisten har bett om det, 2) bilen används
privat vid enstaka tillfällen och 3) registreringshavaren fortfarande befinner sig i EU:s
tullområde.
2. En fysisk person hyr ett transportmedel enligt ett skriftligt avtal och använder det privat i
något av följande syften:
a) för att återvända till den plats i unionens tullområde där hon är bosatt
b) för att lämna unionens tullområde.
3. En fysisk person hyr vägtransportmedel via en professionell biluthyrningstjänst enligt ett
skriftligt avtal, och transportmedlet används privat.
Exempel:

En person som är stadigvarande bosatt i Finland hyr en bil av ett biluthyrningsföretag
utanför EU. Personen anländer till Finland på semester med bilen (dvs. bilen används
privat). Bilen ska återlämnas till ett ställe utanför EU inom 8 dagar.

4. Transportmedlet används kommersiellt eller privat av en fysisk person. Personens
arbetsgivare är ägare till eller uthyrare av transportmedlet och är etablerad utanför
unionens tullområde.
•

•

Privat bruk av transportmedlet är tillåtet endast för den anställdes resor mellan
arbets- och bostadsort eller för att utföra en arbetsuppgift enligt
anställningsavtalet.
På begäran av tullmyndigheterna ska den person som använder transportmedlet
uppvisa en kopia av anställningsavtalet.

Befrielse från importtullar på transportmedel i övriga fall (DF artikel 216, D03, D30)
Även i följande fall kan transportmedel befrias från tullar vid tillfällig införsel:
1. Syftet är att registrera transportmedlet i en provisorisk nummerserie i unionens tullområde
för återexport i en av följande personers namn:
a) en person som är etablerad utanför unionens tullområde (D03)
b) en fysisk person som har sin vanliga vistelseort i unionens tullområde och planerar
att flytta sin normala hemvist till en plats utanför detta område (D30).

2. I undantagsfall när transportmedlen används kommersiellt under en begränsad period av
personer som är etablerade i unionens tullområde. (D03).

Tidsfrister för att avsluta förfarandet för tillfällig införsel när det gäller transportmedel
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Vägtransportmedel:
•
•

I kommersiellt bruk
o den tid som krävs för att utföra transporten
I privat bruk
o studerande
 den period de uppehåller sig i det enda syftet att bedriva studier
o personer som utför uppdrag av bestämd varaktighet
 en period de uppehåller sig i unionens tullområde i det enda syftet att utföra
sitt uppdrag
o övriga fall (t.ex. så kallade turistbilar samt rid- och dragdjur och fordon som dras av
dessa)
 6 månader

Lufttransportmedel:
•
•

I kommersiellt bruk
o den tid som krävs för att utföra transporten
I privat bruk:
o 6 månader

Sjötransportmedel och transportmedel för inre vattenvägar:
•
•

I kommersiellt bruk
o den tid som krävs för att utföra transporten
I privat bruk
o 18 månader

Transportmedel på räls
•

12 månader

Obs! Förfarandet för tillfällig införsel av transportmedel på räls som används gemensamt kan
avslutas när transportmedel på räls av samma typ eller av samma värde som ställts till en i
unionens tullområde etablerad persons förfogande exporteras eller återexporteras (avtal mellan
operatörer av rälstrafik inom och utanför unionen).

Tidsfrister för återexport när det gäller professionell uthyrning (DF artikel 218)
1. Om ett transportmedel har importerats temporärt till unionen och återlämnats till en
professionell uthyrningsfirma som är etablerad i unionens tullområde, ska den
återexporteras inom 6 månader. Nedräkningen börjar från den dag då transportmedlet
fördes in i unionens tullområde.
Om transportmedlet återuthyrs av en professionell uthyrningsfirma i EU till en person
som är etablerad utanför detta område eller till fysiska personer som har sin vanliga
vistelseort i unionens tullområde, ska återexporten ske inom 6 månader från den dag
då transportmedlet i fråga infördes till unionens tullområde och inom 3 veckor efter
ingåendet av avtalet om återuthyrning.
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Datum för införsel till unionens tullområde ska anses vara dagen för ingående av det
hyresavtal enligt vilket transportmedlet användes vid tidpunkten för införsel till detta
område, såvida inte det faktiska datumet för införsel har bevisats.
Transportmedlet får inte används för andra ändamål än återexport.
2. Transportmedlet ska inom 3 veckor från ingåendet av hyresavtalet eller
återuthyrningsavtalet återlämnas till den uthyrningsfirma som är etablerad i unionens
tullområde där den fysiska personen använder transportmedlet för att återvända till sin
bostadsort i unionens tullområde, eller återexporteras om han eller hon använder
transportmedlet för att lämna unionens tullområde (DF artikel 215.2 k.).
3. När en person som har sin vanliga vistelseort i unionens tullområde enligt ett skriftligt
avtal har hyrt ett vägtransportmedel av uthyrningsfirma utanför EU för privat bruk ska
transportmedlet återexporteras inom 8 dagar från hänförandet till förfarandet för tillfällig
införsel (DF artikel 215.2 a k).

21.5 Reservdelar, tillbehör och utrustning för icke-unionstransportmedel (DF
artikel 213, D03)
Befrielse från importtullar beviljas för reservdelar, tillbehör och utrustning för transportmedel när de
importeras temporärt för att återexporteras separat eller som en del av transportmedel.
Dessa reservdelar, tillbehör och utrustning kan föras in vid olika tidpunkter än det transportmedel
för vilket de är avsedda.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan befinna sig
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•
•
•

en handling som anses som en tulldeklaration
en muntlig deklaration
en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.6 Personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av
resande (DF artikel 219, D04)
Befrielse från importtullar beviljas för varor som importeras av resande som är bosatta utanför
unionens tullområde, om något av följande villkor är uppfyllt:
a) varorna är personliga tillhörigheter som rimligen kan behövas för resan
b) varorna är avsedda att användas för idrottsändamål.
Med resande avses fysiska personer som temporärt anländer till EU:s tullområde till exempel i
syften relaterade till turism, idrott, affärer, professionella möten, hälsa och studier.
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21.6.1 Personliga tillhörigheter (DF artikel 219 a, D04)
Resande ska själva föra in personliga tillhörigheter eller i bagaget. Varor som fraktas separat är
inte personliga tillhörigheter som avses i artikel 219 i DF. Om ingen annan artikel om tillfällig
införsel kan tillämpas på varor som fraktas ska de förtullas för fri omsättning.
Exempel på personliga tillhörigheter är
•
•
•
•
•
•
•
•

kläder
artiklar för personlig hygien
kameror, bärbara musikinstrument och motsvarande varor
rullstolar för personer med funktionsnedsättning
hobbyer
kanoter och kajaker som är under 5,5 m långa
andra uppenbart personliga tillhörigheter
resandes husdjur eller synskadades personliga ledarhundar, om djuret inte förs in på grund
av till exempel en utställning eller tävling.

Ytterligare exempel på personliga tillhörigheter finns på engelska i avsnittet Special Procedures i
kommissionens Guidance-dokument.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara
•

en fysisk person som är etablerad utanför unionens tullområde

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•
•
•

en handling som anses som en tulldeklaration
en muntlig deklaration
en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader. Resande ska dock återexportera
personliga tillhörigheter senast när de själva lämnar unionens tullområde.

21.6.2 Varor för sportändamål (DF artikel 219 b, D04)
För att varorna ska kunna hänföras till förfarandet som varor för sportändamål ska resande själva
föra in varorna till exempel bland bagaget. Även varor som förs in separat som frakt kan vara varor
för sportändamål till exempel då ett sportlag anländer med ett annat flyg än varorna.
Varor för sportändamål är bland annat friidrottsutrustning, utrustning för bollsport, utrustning för
vintersport, sportkläder, utrustning för vattensport, utrustning för handikappidrott, fordon samt
andra liknande varor.
Ytterligare exempel på varor för sportändamål finns på engelska i avsnittet Special Procedures i
kommissionens Guidance-dokument.
Varorna är ämnade för sportändamål om de används under ett evenemang
•
•

vars existens kan bestyrkas
som har en officiell arrangör
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•

till vilket den resande bevisligen har anmält sig eller ämnar anmäla sig.

Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara
•

en fysisk person som är etablerad utanför unionens tullområde

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•
•
•

en handling som anses som en tulldeklaration, när en resande för in varor på sin person
eller i sitt bagage
en muntlig deklaration, när varorna förs in som frakt
en standardtulldeklaration, när varorna förs in som frakt

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader. De varor som resande för in för
sportändamål ska dock återexporteras senast då resanden själv lämnar unionens tullområde.

Se också anvisningen Varor som importeras till Finland från ett land utanför unionens tullområde för
internationella idrottsevenemang (pdf).

21.7 Välfärdsmateriel för sjöfolk (DF artikel 220, D05)
Välfärdsmateriel för sjöfolk är bland annat böcker och tidningar, ljud- och
bildåtergivningsanordningar, filmer, sportutrustning och materiel för fritidsintressen samt utrustning
för religiös verksamhet.
Ytterligare exempel på välfärdsmateriel för sjöfolk finns på engelska i avsnittet Special Procedures i
kommissionens Guidance-dokument.

Befrielse från importtullar beviljas för välfärdsmateriel för sjöfolk i följande fall:
a) den används på ett fartyg som går i internationell sjötrafik,
b) den lossas från ett sådant fartyg för att tillfälligt användas i land av besättningen
c) den används av ett sådant fartygs besättning i icke-vinstsyftande inrättningar av
kulturell eller social karaktär, vilka drivs av ideella organisationer, eller på platser där
gudstjänster regelbundet hålls för sjöfolk.
Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•

•

i fallet a:
o en muntlig deklaration
o en handling som anses som en tulldeklaration
o en standardtulldeklaration
i fallen b och c:
o en standardtulldeklaration.

Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara
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•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.8 Utrustning för katastrofhjälp (DF artikel 221, D06)
Befrielse från importtullar beviljas för utrustning för katastrofhjälp som används i samband med
åtgärder för att motverka följderna av katastrofer eller liknande situationer som berör unionens
tullområde. Katastrofen eller en motsvarande händelse ska ha inträffat i Finland för att utrustningen
ska kunna föras in i landet utan tullar med stöd av denna artikel.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•
•
•

en handling som anses som en tulldeklaration
en muntlig deklaration
en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.9 Medicinsk och kirurgisk utrustning och laboratorieutrustning (DF artikel
222, D07)
Befrielse från importtullar beviljas för medicinsk och kirurgisk utrustning och laboratorieutrustning
som sänds i form av ett lån, på begäran av ett sjukhus eller annan medicinsk inrättning som har ett
akut behov av utrustningen för att täcka en brist i sin egen utrustning. Utrustningen ska vara
avsedd för diagnostiska eller terapeutiska ändamål.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•
•
•

en handling som anses som en tulldeklaration
en muntlig deklaration
en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.10 Djur (DF artikel 223, D08)
Befrielse från importtullar beviljas för djur som ägs av en person som är etablerad utanför unionens
tullområde. Med djur avses alla slags levande djur. När denna artikel tillämpas behöver ägaren inte
samtidigt befinna sig i EU:s tullområde. Till exempel en hund kan lämnas kvar i Finland när ägaren
lämnar EU:s tullområde.
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Djur kan tillfälligt föras in i landet i bland annat följande syften:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dressyr
träning
hovslagning eller vägning
veterinärbehandling
provning (t.ex. i samband med inköp)
deltagande i offentliga arrangemang, utställningar, tävlingar eller uppvisningar
underhållning (cirkusdjur etc.)
turism
verksamhetsutövning (polishundar eller -hästar, spårhundar, ledarhundar
m.m.)
räddningsuppdrag
växling av betesområde eller bete
utförande av arbets- eller transportuppdrag.

Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för djuren och de kan hänföras till förfarandet genom
•
•

en standardtulldeklaration
även genom en muntlig deklaration om det är fråga om djur som ska gå på bete eller
användas för arbete eller transport

Obs! Resande som är etablerade utanför EU kan föra in ett eget husdjur eller en ledarhund
som personlig tillhörighet (DF artikel 219), om djuret inte förs in för till exempel utställnings- eller
tävlingsändamål. Då behöver djuret inte tulldeklareras separat. I dessa fall ska djuret
återexporteras senast när resanden lämnar unionens tullområde.
Obs! Tillfällig införsel kan inte tillämpas då ett djur, till exempel ett sto, förs in för att betäckas,
eftersom villkoret är att varornas skick inte förändras. I detta fall är syftet med införseln avel, och
ett dräktigt djur är inte i samma skick när det återexporteras. I dessa situationer ska djuret hänföras
till förfarandet för aktiv förädling eller förtullas för fri omsättning som så kallad normal import.
Det finns begränsningar för införsel av djur som bör kontrolleras före införseln och hänförandet till
förfarandet. Kontrollera begränsningarna på Livsmedelsverkets webbplats.
Tidsfristen för avslutande av förfarandet är minst 12 månader. Varan kan återexporteras eller
förfarandet avslutas också innan tidsfristen går ut.
Om det sammanlagda värdet av djur, födda i unionens tullområde av djur som omfattas av en
tulldeklaration och hänförts till förfarandet för tillfällig införsel, överstiger 100 euro ska dessa djur
anses som icke-unionsvaror. Om de födda djuren blir kvar i Finland ska de förtullas för fri
omsättning. Djur som fötts i unionens tullområde behöver inte hänföras till förfarandet för tillfällig
införsel, men en tulldeklaration som avslutar förfarandet ska inges för dem på samma sätt som för
modern.
Exempel på tillfällig införsel av djur:
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Exempel 1:
Djur samtransporteras till en utställning till exempel med buss. Standardtulldeklaration ska inges för
dem. En deklaration för varje djur kan inges i ägarens namn eller en standardtulldeklaration för
import kan ges i den personens namn som tar ansvar för förfarandet för tillfällig införsel av djuren.
Till deklarationen ska fogas en lista över de djur som förs in och deras ägare (djurens namn, ägarens
namn och adress). Förfarandet är 53xx D08. Förfarandet avslutas med en elektronisk deklaration
om återexport.

Exempel 2:
Draghundar hämtas till Finland för åkning med hundspann. Eftersom detta anses vara en
arbetsprestation eller ett transportuppdrag, kan tulldeklarationen inges muntligen (blankett 613).
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan också vara en aktör som är etablerad i
unionens tullområde, till exempel ett företag inom turistnäringen. Förfarandet avslutas på samma
sätt, dvs. genom att visa upp den ifyllda blanketten 613 för införsel på utförseltullkontoret.

21.11 Varor som används i gränsområden (DF artikel 224, D09)
Befrielse från importtullar beviljas för följande varor som är avsedda att användas i gränsområden:
a) utrustning som ägs och används av personer som är etablerade i ett gränsområde i ett
tredjeland som gränsar till det gränsområde i unionen där varorna ska användas
b) varor som under offentliga myndigheters uppsikt används för projekt för att bygga, reparera
eller underhålla infrastruktur i ett sådant gränsområde i unionen.
I denna anvisning avses med varor som används i gränsområden
•
•
•
•

varor som invånare i gränsområden tar med sig för yrkesutövning (hantverksarbetare,
läkare etc.)
gränsinvånare personliga varor eller hushållsvaror som de hämtar för reparation,
behandling eller tillverkning
redskap avsedda för fastigheter i gränszonen för införsel
materiel som hör till en offentlig organisation och som förts in i samband med
räddningsåtgärder (såsom brand eller översvämning).

Med gränszon avses ett tullområde bredvid landsgränsen som fastställs i den nationella
lagstiftningen och vars gränser skiljer åt gränstrafiken från den övriga trafiken. Med gränsinvånare
avses personer som vistas eller är fast bosatta i gränszonen. Med gränstrafik avses införsel som
utförs av gränsinvånare mellan två parallella gränszoner.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara
•
•

i fallet a:
o utanför unionens tullområde
i fallet b:
o i eller utanför unionens tullområde.
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Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•

•

i fallet a:
o en muntlig deklaration
o en standardtulldeklaration
i fallet b:
o en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.12 Ljud- eller bildinnehållande medier, medier för datalagring och
reklammaterial (DF artikel 225, D10, D11)
Befrielse från importtullar beviljas för följande varor:
a) medier som innehåller ljud, bild eller data som tillhandahålls kostnadsfritt och används i
demonstrationssyfte innan de används för kommersiellt bruk eller för produktion av ljudspår
eller för dubbning eller reproduktion (D10)
b) material som uteslutande används för reklamändamål, vilket inkluderar transportmedel som
är särskilt utrustade för dessa ändamål (D11).
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
•

utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•

en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.13 Professionell utrustning (DF artikel 226, D12)
Befrielse från importtullar beviljas för professionell utrustning som uppfyller följande villkor:
1. den ägs av en person som är etablerad utanför unionens tullområde
2. den importeras antingen av en person som är etablerad utanför unionens tullområde
eller av en av ägaren anställd person som är etablerad i unionens tullområde
3. den används av importören eller under importörens uppsikt, utom i fråga om
audiovisuella samproduktioner.
Befrielse från importtullar får inte beviljas för professionell utrustning som ska användas för något
av följande ändamål:
a)
b)
c)
d)
e)

industriell framställning av varor
industriförpackning av varor
utnyttjande av naturresurser (med undantag för handverktyg)
uppförande, reparation eller underhåll av byggnader (med undantag för handverktyg)
schaktning och liknande projekt (med undantag för handverktyg).
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Leden c, d och e ska inte gälla handverktyg. Befrielse från tull kan alltså beviljas för handverktyg
som används för utnyttjande av naturresurser, uppförande, reparation eller underhåll av byggnader
eller schaktning och liknande projekt.
Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•
•

en standardtulldeklaration
en muntlig deklaration för följande varor:
o instrument och apparater som läkare behöver för att hjälpa patienter som väntar på
att genomgå organtransplantationer och som uppfyller villkoren i punkt 1
o utrustning för produktion och sändning av radio- och tv-program, fordon som är
särskilt anpassade att användas för produktion och sändning av radio- och tvprogram samt utrustning till dessa fordon, importerade av offentliga eller privata
organisationer etablerade utanför unionens tullområde
o bärbara musikinstrument som medförs av resande för yrkesutövning (även genom
en aktiv handling).

Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara
•
•

utanför unionens tullområde
en resande i eller utanför unionens tullområde, om varan är ett bärbart musikinstrument.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.14 Undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning (DF artikel 227, D13)
Befrielse från importtullar beviljas för undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning om
följande villkor är uppfyllda:

•
•

•
•

de ägs av en person som är etablerad utanför unionens tullområde
de importeras av icke-vinstdrivande offentliga eller privata inrättningar för vetenskaplig
forskning, undervisning eller yrkesutbildning, och används uteslutande för undervisning,
yrkesutbildning eller vetenskaplig forskning under den importerande inrättningens ansvar
de importeras i rimliga kvantiteter, med hänsyn till det avsedda ändamålet med importen
de används inte för rent kommersiella syften.

Befrielse från tull beviljas också för reservdelar relaterade till vetenskaplig utrustning och
undervisningsmaterial samt för underhåll, kontroll och mätning eller reparation av detta material
med särskilt tillverkade verktyg.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara ett icke-vinstdrivande offentligt
eller privat vetenskaps-, undervisnings- eller yrkesutbildningsinstitut som är etablerat
•
•

utanför unionens tullområde
i unionens tullområde

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•

en standardtulldeklaration.
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Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.15 Förpackningar (DF artikel 228, D14, D15)
Med förpackningar avses alla föremål och anordningar som används eller är avsedda att användas
sådana som de förs in i landet eller för förpackning, skyddande, lastning eller separering. Löst
gods, såsom halm, papper, glasfiber eller spånor, är dock inte förpackningar. Till dem hör inte
heller containrar eller lastpallar (se definitionerna av containrar och lastpallar i punkterna 19.1 och
19.2).
Befrielse från importtullar beviljas för följande varor:
a) förpackningar som importeras fyllda och är avsedda för återexport tomma eller fyllda (D14)
b) förpackningar som importeras tomma och är avsedda för återexport fyllda (D15).
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet beroende på situation genom:
a) förpackningar som importeras fyllda och är avsedda för återexport tomma eller fyllda
(D14)
o standardtulldeklaration
o även muntlig deklaration, om förpackningarna har outplånliga märkningar som
inte kan avlägsnas och utifrån vilka personen som är etablerad utanför unionens
tullområde kan identifieras
B) förpackningar som importeras tomma och är avsedda för återexport fyllda (D15).
o standardtulldeklaration
Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.16 Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och
testinstrument och andra liknande artiklar (DF artikel 229, D16)
Befrielse från importtullar beviljas för formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-,
kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar om följande villkor är uppfyllda. Följande
villkor ska uppfyllas:
1. varorna ägs av en person som är etablerad utanför unionens tullområde
2. varorna används i en tillverkningsprocess av en person som är etablerad i unionens
tullområde och mer än 50 procent av den produktion som är resultatet av varornas
användning exporteras.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
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•

en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.17 Specialverktyg och specialinstrument (DF artikel 230, D17)
Befrielse från importtullar beviljas för specialverktyg och specialinstrument om följande villkor är
uppfyllda:
1. den ägs av en person som är etablerad utanför unionens tullområde
2. de ställs till förfogande för en person som är etablerad i unionens tullområde för
tillverkning av varor och mer än 50 procent av den produktion som är resultatet av
varornas användning exporteras.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•

en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.18 Varor som används för att utföra tester eller som ska genomgå tester
(DF artikel 231, D18–D20)
Befrielse från importtullar beviljas för varor i följande situationer:

a) varor som genomgår tester, experiment eller demonstrationer (D18)
o Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.
b) varor som omfattas av provningsförbehåll som föreskrivs i ett försäljningskontrakt
(D19)
o Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.
c) varor som används för att utföra tester, experiment eller demonstrationer utan
ekonomisk vinning (D20)
o Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 6 månader.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
• i unionens tullområde
• utanför unionens tullområde.
Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
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•

en standardtulldeklaration.

21.19 Varuprov (DF artikel 232, D21)
Befrielse från importtullar kan beviljas för varuprov som uteslutande används för att visas eller
demonstreras inom unionens tullområde. Kvantiteten av dessa varuprover ska vara rimlig med
hänsyn till denna användning.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
• i unionens tullområde
• utanför unionens tullområde.
Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
• en standardtulldeklaration.
Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.20 Ersättningsproduktionsmedel (DF artikel 233, D22)
Befrielse från importtullar beviljas för ersättningsproduktionsmedel som en leverantör eller
reparatör tillfälligt ställer till en kunds förfogande, i avvaktan på leverans eller reparation av
liknande varor.

Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•

en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 6 månader.

21.21 Varor som är avsedda för arrangemang eller försäljning i vissa
situationer (DF artikel 234, D23–D26)
Varor som importeras för utställningar och inspektioner samt olika evenemang kan i vissa
situationer hänföras till förfarandet för tillfällig införsel helt utan importtullar.

21.21.1 Varor avsedda för evenemang (D23)
Befrielse från importtullar beviljas för varor
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•
•

som ska ställas ut eller användas vid offentliga evenemang som inte enbart anordnas för
kommersiell försäljning av varorna
som vid sådana evenemang framställs av varor som hänförts till förfarandet för tillfällig
införsel.

I undantagsfall kan befrielse från importtullar beviljas också för andra evenemang.
Med evenemang avses
•
•
•

•
•

utställningar, mässor och liknande evenemang relaterade till handel, industri, jordbruk
och hemmaindustri
utställningar eller evenemang som främst ordnats för välgörenhet
utställningar eller evenemang som främst ordnats för ändamål relaterade till vetenskap,
teknik, hemmaindustri, konst, pedagogik eller kultur-, sport, religion eller
religionsutövning, turism eller främjande av vänskapliga relationer mellan olika folk
möten för representanter för internationella organisationer eller grupperingar
officiella ceremonier eller evenemang.

Med evenemang avses inte privata utställningar i butiker eller affärsbutiker för försäljning av
utländska varor.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•

en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.
Obs! Varor som förbrukas, förstörs eller delas ut gratis till allmänheten anses vara återexporterade
om deras antal motsvarar evenemangets art och antalet besökare samt om den som ansvarar för
förfarandet har rätt att delta i evenemanget (GF artikel 323). Detta tillämpas dock inte på blandat
alkoholdrycker, tobak och bränsle eller andra varor som nämns i artikel 1.1 i Rådets direktiv
(2008/118/EG). Eventuella importtullar och skatter ska betalas för dessa varor om de inte
återexporteras.

21.21.2 Varor som levereras för inspektion (D24)
Befrielse från importtullar beviljas för varor som levereras av ägaren för inspektion till en person i
unionen som har rätt att köpa dem efter inspektion.
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
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•

en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 6 månader.

21.21.3 Varor avsedda för försäljning (D25, D26)
Befrielse från importtullar beviljas för följande varor som är avsedda för försäljning:
a) konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter som importeras för att visas på
utställningar och eventuellt säljas (bilaga IX till direktiv 2006/112/EG) (D25)
b) icke nytillverkade varor som importeras i syfte att säljas på auktion (D26).

Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•

en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.22 Reservdelar, tillbehör och utrustning (DF artikel 235, D27)
Befrielse från importtullar beviljas för reservdelar, tillbehör och utrustning som används för
reparation och underhåll, inklusive översyn, justeringar och åtgärder för att bevara varor som
hänförts till förfarandet för tillfällig införsel.

Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•

en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader.

21.23 Varor som ska befordras eller användas inom ramen för militär verksamhet (DF
artikel 235 a) (D-koden används inte)
Befrielse från importtullar beviljas för varor som befordras eller används inom ramen för militär
verksamhet med Nato-blankett 302 eller EU-blankett 302.
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Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
•
•

en handling som anses som en tulldeklaration
en standardtulldeklaration.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet är högst 24 månader, såvida det inte föreskrivs om längre
tidsfrister enligt internationella fördrag.

21.24 Andra varor (DF artikel 236, D29, D28)
Befrielse från importtullar får beviljas för andra varor än sådana som avses i artiklarna 208–216
och 219–235 eller för varor som inte uppfyller villkoren i dessa artiklar, i någondera av följande
situationer:
a) varorna importeras vid enstaka tillfällen under en period på högst tre månader (D29)
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
•

utanför unionens tullområde.

b) varorna importeras i särskilda situationer som saknar ekonomisk betydelse för unionen
(D28)
Tillståndshavaren och den som ansvarar för förfarandet kan vara etablerad
•
•

i unionens tullområde
utanför unionens tullområde.

Tillstånd kan sökas för varorna och de kan hänföras till förfarandet genom
• en standardtulldeklaration.
Tidsfrist för avslutande av ett förfarande
• i fallet a:
o högst 3 månader
• i fallet b:
o högst 24 månader.

22 Tillämplig lagstiftning
UTK Unionens tullkodex: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om
fastställande av en tullkodex för unionen
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DA Delegerad förordning: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om
komplettering av UTK vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens
tullkodex
GF Genomförandeförordning: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om
närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i UTK
TDA Övergångsbestämmelse 2016/341 dvs. Europeiska kommissionens övergångsbestämmelser
som tillämpas efter att tillämpandet av UTK börjat tills de nya eller förnyade informationssystemen
är färdiga enligt det tidsschema som avses i arbetsprogrammet
MomsL Mervärdesskattelag (1501/1993)

