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Importdeklareringen förändras: koder
•

Nya koder används i de förnyade
importdeklarationerna

•

Används i vår nya e-tjänst

•

De nya koderna finns till påseende i
Tullens meddelandebeskrivningar:
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Plock ur nya koder för ytterligare uppgifter
Periodspecifikation som nätfaktura
• Kom ihåg att ange nätfakturaadressen i
varje importdeklaration, kod för
ytterligare uppgifter FIVER

Delning av deklaration
• Kod för ytterligare uppgifter FIJAE + som
dess beskrivning den delade
importdeklarationens MRN
• Skattebestämningsdag

Dokument i PDF-format
• Kod för ytterligare uppgifter
FIPDF

9.11.2020

Kundprojektet UTK UTU

Angivande av aktörsuppgifter

•

Direkt ombudskap med garantens ansvar: typ av ombudskap kod 2 och koden för
ytterligare uppgifter FITAK

•

Om indirekt ombud anlitas, anges ombudet också i fältet ”Deklarant”
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Varornas förvaringsplats: föreslagen
granskningsplats
•

Man anger den plats där man vill att varorna granskas

•

Exempel 1.
• Man vill att varorna ska granskas i importörens eget
lager
• Typ av förvaringsplats D + adress (om importörens
lager inte är ett tillfälligt lager eller tullager)

•

Exempel 2.
• Man vill att varorna ska granskas vid ett tullkontor
vid östgränsen
• Typ av förvaringsplats D + adressuppgifter
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Tullförfaranden och
ytterligare förfaranden

• Begärda förfaranden, kodförteckning
092
• Föregående förfaranden,
kodförteckning 093
• Ytterligare förfaranden, kodförteckning
102

•

Ett förfarande består av begärt förfarande (2 siffror) och föregående förfarande (2 siffror)

•

Kod för ytterligare förfarande
• EU-kod (A, B, C, D, E eller F + 2 siffror) OCH / ELLER
• nationell kod (1, 2, 3, 4, 5 eller 6 + 2 siffror/tecken)
• om det inte finns någon kod för ytterligare förfarande, ska man ange 999.

•

Exempel 1. Tullförfarande 4000, ytterligare förfarande 999
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Återinförda varor (returvaror)
•

4010 – koderna för ytterligare förfarande 7RA och 7RB tas ur bruk

•

Transaktionens art 21

•

Tullbehandling 100

•

I fortsättningen:
• söks tullfrihet med koderna för ytterligare förfarande F01-F03 (beroende på fall)
• söks mervärdesskattefrihet med koden för ytterligare förfarande 642

•

Exempel 1. Tullförfarande 4010 och ytterligare förfaranden F01 och 642 (tullfri och mervärdesskattefri)

•

Exempel 2. Tullförfarande 4010 och ytterligare förfarande F01 (tullfri)
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Exempel på ändringar i koder som hänför sig till
tullfrihetsförordningen: flyttgods
•

Tullförfarande 4000

•

Ytterligare förfarande
• 3RL tas ur bruk och ersätts med C42 (TfriF art. 9, MomsL 94.1.12)
• Import i förväg av flyttgods som tillhör en person som kommer att flytta sin stadigvarande boningsort till EU:s
tullområde

• 3RM tas ur bruk och ersätts med C43 (TfriF art. 10, MomsL 94.1.12)
• Import i förväg av flyttgods som tillhör en person som lämnar ett tredje land för yrkesmässiga plikter

• Ny kod C60 (TfriF art. 12.1 och art. 15.1a, MomsL 94.1.12)
• Brudutstyrsel och bohag som importeras med anledning av giftermål och som övergår till fri omsättning
under två månader före dagen för bröllopet
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Tullförfarande 4500
•

Övergång till fri omsättning av varor och partiell överlåtelse till konsumtion antingen för
uppbörd av mervärdesskatt eller punktskatt samt uppläggning av varorna på ett lager
som inte är ett tullager.

•

7WE tas ur bruk och ersätts med F06

•

7WV tas ur bruk och ersätts med 659

•

OBS! Om man i detta förfarande anger som förfarande 4500 7EA så ska deklarationen
fortsättningsvis inges till det gamla importsystemet (ITU)
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Återimport efter passiv förädling, när den passiva
förädlingen har inletts med export, tillstånd
•

•

Förfarande 6121

•

Ytterligare förfarande 999

•

Tullbehandling 100

•

Transaktionens art 51 eller 52

•

Tillståndet till användning av förfarandet för
passiv förädling anges som bifogat
•
dokument, kod C019

•
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Vid behov INF-mängd med koden för ytterligare uppgifter

•

Exportdeklarationens MRN anges som bifogat dokument, kod
C660

•

Värdeslagen som hänför sig till tullvärdet (1G, 1D, 1E, 1F, 1H, 1I,
1J, 1K) anges i tillämpliga delar

•
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INF OP EX/IM (tidigare INF2) anges som bifogat dokument med
koden C710 (INF elektronisk delgivning) eller med koden för
ytterligare uppgifter FIOEI (annan elektronisk delgivning)

Därtill ska aktörer som inte är momsregistrerade ange
värdeslagen som hänför sig till mervärdesskattegrunden (samt
3D, 3E, 3F, 3G) i tillämpliga delar
Övervakningstullkontoret behöver inte längre anges separat

Återimport efter passiv förädling, när den passiva
förädlingen har inletts med export, tillstånd har sökts och
beviljats med exportdeklarationen
•

INF OP EX/IM (tidigare INF2) anges som bifogat dokument
med koden C710 (INF elektronisk delgivning) eller med koden
för ytterligare uppgifter FIOEI (annan elektronisk delgivning)

•

Förfarande 6121

•

Ytterligare förfarande 999

•

Vid behov INF-mängd med koden för ytterligare uppgifter

•

Tullbehandling 100

•

Värdeslagen som hänför sig till tullvärdet (1G, 1D, 1E, 1F, 1H,
1I, 1J, 1K) anges i tillämpliga delar

•

Transaktionens art 51 eller 52

•

•

Kod för ytterligare uppgifter FISAP + som
kvalificerare exportens MRN

Aktörer som inte är momsregistrerade anger värdeslagen (3D,
3E, 3F, 3G) i tillämpliga delar

•

Övervakningstullkontoret behöver inte längre anges separat
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Återimport efter passiv förädling, när den passiva
förädlingen har inletts med export, tillstånd
• I fortsättningen: Andra varor än förädlade produkter som återinförs efter förfarandet för passiv förädling
• Till exempel tillskärningsavfall, tullförfarande 6121 + ytterligare förfarande 210
• I fortsättningen: Förfarande för passiv förädling: Befrielse från importtullar för varor som reparerats eller
ändrats inom ramen för internationella avtal. UTK art. 260a. (Kanada, Japan och Vietnam)
• Ytterligare förfarande 204 kostnadsfritt reparerade eller ändrade varor
• Ytterligare förfarande 205 varor som reparerats eller ändrats mot betalning
• Kod för ytterligare uppgifter FIUKV och som dess beskrivning uppgivande av vilket internationellt
avtal det är fråga om
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Avgiftsbelagd reparation
•

Förfarande 6121

•

Tullbehandling 100

•

Ytterligare förfarande:

•

Transaktionens art 60

•

Exportdeklarationens MRN anges som bifogat
dokument, kod C660

•

INF OP EX/IM (tidigare INF2) anges som bifogat
dokument med koden C710 (INF elektronisk
delgivning) eller med koden för ytterligare uppgifter
FIOEI (annan elektronisk delgivning)

• 202 (Förfarande för passiv förädling: Returnering
av vara som genomgått avgiftsbelagd reparation
UTK art. 259) eller
• 203 (Förfarande för passiv förädling: Förädlade
produkter som returneras och som genomgått
reparation på annan basis än garanti i enlighet
med artikel 261 i kodexen
(standardutbytessystemet)).
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•

Vid behov INF-mängd med koden för
ytterligare uppgifter

•

Värdeslagen som hänför sig till tullvärdet (1G, 1D,
1E, 1F, 1H, 1I, 1J, 1K) anges i tillämpliga delar

•

Aktörer som inte är momsregistrerade anger
värdeslagen (3D, 3E, 3F, 3G) i tillämpliga delar

Kostnadsfri reparation
•

Förfarande 6121

•

Tullbehandling 100

•

Ytterligare förfarande:
• B02 (Förädlade produkter som
returneras och som genomgått
reparation på basis av garanti i
enlighet med artikel 260 i kodexen
(kostnadsfritt reparerade varor)) eller
• B03 (Förädlade produkter som
returneras och som genomgått
reparation på basis av garanti i
enlighet med artikel 261 i kodexen
(standardutbytessystemet)).
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•

Transaktionens art 60

•

Med koden för ytterligare uppgifter FITAC ger
man en fritt formulerad redogörelse över den
kostnadsfria reparationen, t.ex. ”grundar sig på
kontraktsenlig garantiförpliktelse”

•

Exportdeklarationens MRN anges som bifogat
dokument, kod C660

•

INF OP EX/IM (tidigare INF2) anges som bifogat
dokument med koden C710 (INF elektronisk
delgivning) eller med koden för ytterligare
uppgifter FIOEI (annan elektronisk delgivning)
•

•

Vid behov INF-mängd med koden för
ytterligare uppgifter

Aktörer som inte är momsregistrerade anger
värdeslagen som hänför sig till
mervärdesskattegrunden (3D och 3G) i tillämpliga
delar

61 Återimport med samtidig övergång till fri
omsättning och fri förbrukning av varor
•

6123 Återimport av temporärt
exporterade varor i oförändrat skick
• Exempel 1. Återinförsel av
unionsvaror efter temporär export.
Varorna har t.ex. varit på utställning.
• Koden för ytterligare förfarande F05,
med vilken tullfriheten och
momsfriheten fastställs
• Transaktionens art 60
• Exportdeklarationens MRN anges
som bifogat dokument, kod C660
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• 6122 Återimport, varor som har förts till Schweiz
återvänder till Finland
• Exempel 2.
•
•
•
•
•
•

Tullförfarande 6122
Ytterligare förfarande 999
Tullbehandling 300
Transaktionens art 51, 52 eller 60
Exportdeklarationens MRN anges som
bifogat dokument, kod C660
Värdeslagen som hänför sig till tullvärdet och
mervärdesskattegrunden anges i tillämpliga
delar

Import från Turkiet
•

Tullförfarandet 49xx tas ur bruk

•

Till exempel

Till exempel
• inget A.TR.-certifikat

• A.TR.-certifikat
• tullförfarande 4000
• tullbehandling 400
• ytterligare förfarande F16
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• tullförfarande 4000
• tullbehandling 1xx eller 3xx
• ytterligare förfarande 999

Från aktiv förädling till fri omsättning
•

Förfarande 4051

•

Deklarationen för aktiv förädling som tidigare dokument (IM + ITU-systemets förtullningsnummer)

•

Ytterligare förfarande
• F44 (Övergång till fri omsättning av förädlade produkter när artikel 86.3 i UTK ska tillämpas) eller
• 644 (Om tullskulden fastställs enligt artikel 85 i UTK)
Därtill kan följande koder komma i fråga:
• 150 (Förfarandet för aktiv förädling, förenklat avslutande av förfarandet. UTK art. 256, GF art. 324.)
• 160 (Särskilda förfaranden – likvärdiga varor – övergång av icke-unionsvaror till fri omsättning och
konsumtion. UTK art. 223, GF art. 269, MomsL 86 §, MomsL 86 a.1 § och MomsL 1.1 § 2 punkten.)

•

Koderna för ytterligare uppgifter 00700 eller 00700 och 00800
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Intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning
•

Tullbehandlingen 119 används även framöver

•

Ytterligare förfarandet 7EC tas ur bruk
• Ersätts med ytterligare förfarandet 619, om det är fråga om internationell flygtrafik och
man ansöker också om mervärdesskattefrihet
• Om man endast ansöker om tullfrihet, används koden för ytterligare förfarande 999

•

Man ska ha ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning, varupostens bilagda handling
A119
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Uppgift som saknas
•

Typ av tillstånd SDE + tillståndsnummer

•

Nya koder för ytterligare uppgifter:
• FIPTL, Tillstånd till uppgift som saknas
• FIPTP, Begäran om uppgift som saknas
• inte tillstånd på förhand
• används om direkt ombudskap med garantens ansvar eller inget ombud

•

Koderna 7PTL och 7PTP för bilagda handlingar tas ur bruk
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Varor införs från ett EU-land till Åland – förfarandet
49xx tas ur bruk
•

Typ av deklaration CO

•

Typ av tilläggsdeklaration A

•

Destinationsland FI

•

Exempelvis förfarande 4000

•

Ytterligare förfarande F15

•

Förmånsbehandling 100

•

Varukoden anges med 8 siffrors noggrannhet
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Tack!
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