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▼B
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2447,
annettu 24 päivänä marraskuuta 2015,
unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten
täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
I OSASTO
YLEISET SÄÄNNÖKSET
1 LUKU

Tullilainsäädännön soveltamisala, tullin tehtävä ja määritelmät
1 artikla
Määritelmät
1)
Tässä asetuksessa sovelletaan komission delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 (1) 1 artiklaa.
2)

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ’käsimatkatavaralla’ lentomatkustuksen tapauksessa matkatavaraa,
jonka luonnollinen henkilö vie mukanaan ilma-aluksen matkusta
moon ja sieltä pois;
2) ’esittämistullitoimipaikalla’ tullitoimipaikkaa, joka on toimivaltai
nen sen paikan suhteen, jossa tavarat esitetään;
3) ’kirjatulla matkatavaralla’ lentomatkustamisen tapauksessa matkata
varaa, joka on kirjattu lähtölentoasemalla ja johon asianomainen
luonnollinen henkilö ei voi päästä käsiksi lennon aikana tai, tapauk
sen mukaan, välilaskun aikana;
4) ’samanlaisilla tavaroilla’ tullausarvon määrittämisen yhteydessä sa
massa maassa tuotettuja tavaroita, jotka ovat samanlaisia kaikissa
suhteissa, myös fyysisten ominaisuuksien, laadun ja maineen osalta.
Pienet ulkoiset erot eivät estä pitämästä samanlaisina tavaroita,
jotka muutoin ovat määritelmän mukaisia;
5) ’kansainvälisellä unionin lentoasemalla’ unionin lentoasemaa, joka
on saanut tulliviranomaisilta luvan ja hyväksytty harjoittamaan
lentoliikennettä unionin tullialueen ulkopuolella sijaitsevien aluei
den kanssa.
6) ’unionin sisäisellä lennolla’ ilma-aluksen sellaista välilaskutonta
liikkumista kahden unionin lentoaseman välillä, joka ei ala muulta
kuin unionin lentoasemalta tai pääty muulle kuin unionin lentoase
malle;
7) ’pääasiallisilla jalostetuilla tuotteilla’ jalostettuja tuotteita, joille on
myönnetty sisäisen jalostuksen lupa;
(1) Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta
2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täy
dentämisestä eräitä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskoh
taisten sääntöjen osalta (katso tämän virallisen lehden sivu …).
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8) ’markkinointitoiminnalla’ tullausarvon määrittämisen yhteydessä
kaikkea toimintaa, joka liittyy kyseisten tavaroiden mainostamiseen
tai markkinointiin ja myynninedistämiseen sekä kaikkea toimintaa,
joka liittyy tavaroiden takuisiin;
9) ’toissijaisilla jalostetuilla tuotteilla’ jalostettuja tuotteita, jotka ovat
jalostuksen muita välttämättömiä sivutuotteita kuin pääasialliset ja
lostetut tuotteet;
10) ’liike- tai turistilentokoneella’ yksityistä ilma-alusta. joka on tarkoi
tettu matkoihin käyttäjän tilaamilla kulkureiteillä;
11) ’tyypin III yleisellä tullivarastolla’ tulliviranomaisten pitämää tulli
varastoa;
12) ’kiinteällä kuljetuslaitteistolla’ teknisiä laitteita, joita käytetään säh
kön, kaasun ja öljyn kaltaisten tavaroiden kuljettamiseen;
13) ’passitustullitoimipaikalla’ jompaakumpaa seuraavista:
a) tullitoimipaikka, joka on toimivaltainen sen unionin tullialueelta
poistumispaikan suhteen, jossa tavarat poistuvat kyseiseltä alu
eelta passitustoimenpiteen aikana sellaisen unionin tullialueen
ulkopuolisen alueen kanssa yhteisen rajan kautta, joka ei ole
yhteistä passitusta soveltava maa,
b) tullitoimipaikka, joka on toimivaltainen unionin tullialueelle saa
pumispaikan suhteen, kun tavarat ovat kulkeneet unionin tulli
alueen ulkopuolisen alueen kautta passitustoimenpiteen aikana;
14) ’samankaltaisilla tavaroilla’ tullausarvon määrittämisen yhteydessä
samassa maassa tuotettuja tavaroita, jotka olematta samanlaiset kai
kissa suhteissa ovat ominaisuuksiltaan ja aineosiltaan niin saman
kaltaiset, että ne voivat täyttää samat tehtävät ja olla kaupallisesti
vaihdettavissa; tavaroiden laatu, maine ja tavaramerkki ovat tekijöi
tä, jotka on otettava huomioon ratkaistaessa, ovatko kyseessä sa
mankaltaiset tavarat.

2 LUKU

Tullilainsäädäntöön liittyvät henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet
1 jakso
Tietojen antaminen
1 alajakso
Yhteisten tietovaatimusten muodot ja koodit
tietojen vaihtaminen ja tallentaminen

sekä

▼M1
2 artikla
Yhteisten tietovaatimusten muodot ja koodit
(Koodeksin 6 artiklan 2 kohta)
1.
Hakemuksissa ja päätöksissä vaadittavien tietojen vaihtamista ja
tallentamista koskevien koodeksin 6 artiklan 2 kohdassa ja delegoidun
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asetuksen (EU) 2015/2446 2 artiklassa tarkoitettujen yhteisten tietovaa
timusten muodot ja koodit ovat tämän asetuksen liitteessä A.

2.
Ilmoituksissa, tiedoksiannoissa ja tullioikeudellista asemaa koske
vissa todisteissa vaadittavien tietojen vaihtamista ja tallentamista koske
vien koodeksin 6 artiklan 2 kohdassa ja delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 2 artiklassa tarkoitettujen yhteisten tietovaatimusten muodot
ja koodit ovat tämän asetuksen liitteessä B.

3.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, komis
sion täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 (1) liitteessä tarkoitettujen
sitovaa tariffitietoa, jäljempänä ’STT’, koskevan järjestelmän ja Surveil
lance 2 -järjestelmän parannuksen ensimmäisen vaiheen käyttöönotto
päivään asti STT-päätöksissä ja -hakemuksissa ei käytetä tämän asetuk
sen liitteessä A säädettyjä muotoja ja koodeja, vaan komission delegoi
dun asetuksen (EU) 2016/341 (2) liitteessä 2–5 säädettyjä muotoja ja
koodeja.

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, täytäntöönpa
nopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitetun valtuutettuja talouden
toimijoita, jäljempänä ’AEO’, koskevan järjestelmän parannuspäivään
asti AEO-hakemuksissa ja -luvissa ei käytetä tämän asetuksen liitteessä
A säädettyjä muotoja ja koodeja vaan komission delegoidun asetuksen
(EU) 2016/341 liitteissä 6 ja 7 säädettyjä muotoja ja koodeja.

4.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, kun ky
seessä ovat delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä I luetellut
tietotekniset järjestelmät, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liit
teessä vahvistettujen asiaankuuluvien tietoteknisten järjestelmien käyt
töönotto- tai parannuspäiviin asti ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä
B vahvistettujen yhteisten tietovaatimusten muotoja ja koodeja.

Kun kyseessä ovat delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä 1
luetellut tietotekniset järjestelmät, ilmoituksissa, tiedonannoissa, tiedok
siannoissa ja tullioikeudellista asemaa koskevissa todisteissa vaadittavia
tietoja vaihdettaessa ja tallennettaessa käytetään delegoidun asetuksen
(EU) 2016/341 liitteessä 9 vahvistettuja muotoja ja koodeja täytäntöön
panopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitettujen asiaankuuluvien
tietoteknisten järjestelmien käyttöönotto- tai parannuspäiviin asti.

5.
Tulliviranomaiset voivat päättää täytäntöönpanopäätöksen (EU)
2016/578 liitteessä tarkoitetun UTK:n tullipäätösjärjestelmän käyttöön
ottopäivään asti, että muita kuin tämän asetuksen liitteessä A vahvistet
tuja muotoja ja koodeja on käytettävä seuraavissa hakemuksissa, luvissa
ja valtuutuksissa:
(1) Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/578, annettu 11 päivänä huhti
kuuta 2016, unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien ke
hittämistä ja käyttöönottoa koskevan työohjelman vahvistamisesta
(EUVL L 99, 15.4.2016, s. 6).
(2) Komission delegoitu asetus (EU) 2016/341, annettu 17 päivänä joulukuuta
2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täy
dentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymä
säännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä
toiminnassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta
(EUVL L 69, 15.3.2016, s. 1).
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a) osan tavaroiden tullausarvosta muodostavien määrien määrittämisen
yksinkertaistusta koskevat hakemukset ja luvat;
b) yleisvakuuksia koskevat hakemukset ja luvat;
c) maksunlykkäystä koskevat hakemukset ja luvat;
d) koodeksin 148 artiklassa tarkoitetut väliaikaiseen varastointiin tar
koitettujen varastotilojen pitoa koskevat hakemukset ja luvat;
e) säännöllistä alusliikennettä koskevat hakemukset ja luvat;
f) valtuutettua antajaa koskevat hakemukset ja luvat;
g) valtuutetun banaanien punnitsijan asemaa koskevat hakemukset ja
valtuutukset;
h) oma-aloitteista määräämistä koskevat hakemukset ja luvat;
i) TIR-toimenpiteisiin valtuutetun vastaanottajan asemaa koskevat ha
kemukset ja valtuutukset;
j) unionin passitukseen valtuutetun lähettäjän asemaa koskevat hake
mukset ja valtuutukset;
k) unionin passitukseen valtuutetun vastaanottajan asemaa koskevat
hakemukset ja valtuudet;
l) erityisten sinettien käyttöä koskevat hakemukset ja luvat;
m) yksinkertaistettua tietosisällön sisältävän passitusilmoituksen käyttöä
koskevat hakemukset ja luvat;
n) sähköisen kuljetusasiakirjan käyttämistä tulli-ilmoituksena koskevat
hakemukset ja luvat.
6.
Tulliviranomaiset voivat sallia UTK:n tullipäätösjärjestelmän käyt
töönottopäivään asti, että tämän asetuksen liitteessä A vahvistettujen
tietovaatimusten muotojen ja koodien asemesta käytetään delegoidun
asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä 12 vahvistettuja hakemusten ja lu
pien tietovaatimuksia seuraavissa hakemuksissa ja luvissa:
a) yksinkertaistetun ilmoituksen käyttöä koskevat hakemukset ja luvat;
b) keskitettyä tulliselvitystä koskevat hakemukset ja luvat;
c) ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää koskevat hakemukset ja
luvat;
d) sisäistä jalostusta koskevat hakemukset ja luvat;
e) ulkoista jalostusta koskevat hakemukset ja luvat;
f) tiettyä käyttötarkoitusta koskevat hakemukset ja luvat;
g) väliaikaista tuontia koskevat hakemukset ja luvat;
h) tullivarastointiin käytettävien varastotilojen pitoa koskevat hakemuk
set ja luvat.
7.
Sen estämättä, mitä 6 kohdassa säädetään, täytäntöönpanopäätök
sen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin auto
maattisen vientijärjestelmän, jäljempänä ’AES’, käyttöönottopäiviin tai
kyseisessä liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien paran
nuspäiviin asti, jos lupahakemus perustuu tulli-ilmoitukseen delegoidun
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asetuksen (EU) 2015/2446 163 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kyseisessä
hakemuksessa tarvittavissa lisätietoelementeissä on käytettävä delegoi
dun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä 12 säädettyjä muotoja ja koo
deja.
▼B
3 artikla
Sähköisten järjestelmien turvallisuus
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta)
1.
Koodeksin 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä järjestel
miä kehittäessään, ylläpitäessään ja käyttäessään jäsenvaltioiden on otet
tava käyttöön ja pidettävä yllä riittäviä tietoturvajärjestelyjä, jotta eri
järjestelmät voivat toimia tehokkaasti, luotettavasti ja turvallisesti. Jä
senvaltioiden on myös varmistettava, että toimenpiteet on toteutettu
tietolähteiden tarkastamiseksi ja tietojen suojaamiseksi luvattoman pää
syn, menettämisen, muuttamisen tai hävittämisen riskiltä.
2.
Jokainen tietojen syöttö-, muutos- tai poistotapahtuma on kirjat
tava siten, että siitä ilmenee käsittelyn tarkoitus, tarkka ajankohta ja sen
suorittanut henkilö.
3.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen, komissiolle ja tarvitta
essa myös asianomaiselle talouden toimijalle kaikista tosiasiallisista tai
epäillyistä sähköisten järjestelmien tietoturvaloukkauksista.

4 artikla
Tietojen tallentaminen
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta)
Kaikki asiaankuuluvalla sähköisellä järjestelmällä validoidut tiedot on
säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan sen vuoden lopusta, jona
tiedot validoitiin, jollei toisin säädetä.

5 artikla
Sähköisten järjestelmien käytettävyys
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta)
1.
Komission ja jäsenvaltioiden on tehtävä toiminnalliset sopimukset,
joissa määritetään sähköisten järjestelmien käytettävyyttä ja suoritusky
kyä sekä toiminnan jatkuvuutta koskevat käytännön vaatimukset.
2.
►C2 Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa toiminnallisissa sopimuk
sissa on erityisesti määrättävä asianmukainen vastausaika asiaankuu
luvissa sähköisissä järjestelmissä olevien tietojen vaihtamiselle ja
käsittelemiselle. ◄
3.
Sähköisten järjestelmien on oltava koko ajan käytettävissä. Tätä
velvoitetta ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin:
a) 1 kohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa määrättyjen sähköisten järjes
telmien käyttöä koskevissa erityistapauksissa eikä, kansallisella tasol
la, tilanteissa, joissa tällaisia sopimuksia ei ole tehty;
b) ylivoimaisen esteen tapauksissa.
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2 alajakso
Henkilöiden rekisteröinti

6 artikla
Toimivaltainen tulliviranomainen
(Koodeksin 9 artikla)
Jäsenvaltioiden nimeämät tulliviranomaiset vastaavat rekisteröinnistä.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi kyseisten viranomais
ten nimi ja osoite. Komissio julkaisee nämä tiedot internetissä.

7 artikla
EORI-numeroa koskeva sähköinen järjestelmä
(Koodeksin 16 artikla)
1.
EORIin liittyvien tietojen vaihtamiseksi ja tallentamiseksi on käy
tettävä koodeksin 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettua sähköistä
järjestelmää, jäljempänä ’EORI-järjestelmä’.
Toimivaltaisen tulliviranomaisen on asetettava tiedot saataville kyseisen
järjestelmän kautta aina, kun uusia EORI-numeroita annetaan tai kun jo
hyväksyttyjä rekisteröintejä koskevia tallennettuja tietoja muutetaan.
2.

Kullekin henkilölle saa antaa vain yhden EORI-numeron.

3.
EORI-järjestelmään tallennettavien tietojen muoto ja koodit ovat
liitteessä 12–01.
4.
►C2 Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään,
liitteessä 12–01 olevia muotoja ja koodeja ei sovelleta EORI-keskusjär
jestelmän päivityspäivään asti.
EORI-järjestelmän päivityspäivään asti talouden toimijoiden ja muiden
henkilöiden rekisteröintiä koskevien yhteisten tietovaatimusten koodit
säädetään ►M1 delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä 9 ◄. ◄
5.
Kun jäsenvaltiot keräävät liitteessä 12–01 olevassa 4 kohdassa
luetellut tiedot, niiden on varmistettava, että liitteessä 12–01 säädettyjä
muotoja ja koodeja käytetään.

2 jakso
Tullilainsäädännön

soveltamista
päätökset

koskevat

1 alajakso
Tulliviranomaisten tekemät päätökset

8 artikla
Yleinen menettely oikeudelle tulla kuulluksi
(Koodeksin 22 artiklan 6 kohta)
1.
Koodeksin 22 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tar
koitetussa tiedoksiannossa on
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a) oltava viittaus niihin asiakirjoihin ja tietoihin, joiden perusteella tul
liviranomaiset aikovat tehdä päätöksensä;
b) mainittava määräaika, johon mennessä asianomaisen henkilön on
ilmaistava näkökantansa ja joka alkaa päivänä, jona asianomainen
henkilö vastaanottaa tai jona hänen katsotaan vastaanottaneen tiedok
siannon;
c) oltava viittaus asianomaisen henkilön oikeuteen saada tutustua a ala
kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja tietoihin sovelleltavien sään
nösten mukaisesti.
2.
Kun asianomainen henkilö ilmaisee näkökantansa ennen 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun määräajan umpeutumista, tulliviranomaiset
voivat tehdä päätöksen, paitsi jos asianomainen henkilö samanaikaisesti
ilmoittaa aikeestaan ilmaista vielä lisää näkökantojaan asetetun määräa
jan kuluessa.

9 artikla
Erityinen menettely oikeudelle tulla kuulluksi
(Koodeksin 22 artiklan 6 kohta)
1.
Tulliviranomaiset voivat antaa koodeksin 22 artiklan 6 kohdan
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tiedoksiannon osana varmennustai tarkastusprosessia, kun ne aikovat tehdä päätöksen jonkin seuraavista
perusteella:
a) tavaroiden tullille esittämisen jälkeen tehdyn tarkastuksen tulokset;
b) koodeksin 191 artiklassa tarkoitetun tulli-ilmoituksen tarkastuksen
tulokset;
c) koodeksin 48 artiklassa tarkoitetun jälkitarkastuksen tulokset, jos
tavarat ovat edelleen tullivalvonnassa;
d) unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskevan todisteen toden
tamista koskevan tarkastuksen tulokset tai tarvittaessa tällaisen todis
teen rekisteröinti- tai vahvistushakemusta koskevan tarkastuksen tu
lokset;
e) tulliviranomaisten antama alkuperäselvitys;
f) sellaisten tavaroiden tarkastustulokset, joista ei ole annettu yleisil
moitusta, väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta, jälleenvienti-ilmoitusta
eikä tulli-ilmoitusta.
2.
Jos tiedoksianto on laadittu 1 kohdan mukaisesti, asianomainen
henkilö voi
a) viipymättä ilmaista näkökantansa samalla menetelmällä kuin mitä
käytettiin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 9 artiklan mukai
sessa tiedoksiannossa; tai
b) pyytää 8 artiklan mukaista tiedoksiantoa, lukuun ottamatta 1 kohdan
f alakohdassa tarkoitettuja tapauksia.
Tulliviranomaisten on ilmoitettava asianomaiselle henkilölle näistä kah
desta vaihtoehdosta.
3.
Kun tulliviranomaiset tekevät asianomaiseen henkilöön kielteisesti
vaikuttavan päätöksen, niiden on kirjattava, onko kyseinen henkilö il
maissut näkökantansa 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 9
▼B
2 alajakso
Hakemuksen perusteella tehtävät päätökset

10 artikla
Päätöksiä koskevat sähköiset järjestelmät
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta)
1.
►C2 Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeviin hakemuksiin ja
päätöksiin sekä alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen mahdollisesti
vaikuttaviin myöhempiin tapahtumiin liittyvien tietojen vaihtamiseksi ja
tallentamiseksi on käytettävä koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla
perustettua sähköistä järjestelmää. ◄
Toimivaltaisen tulliviranomaisen on asetettava tiedot saataville kyseisen
järjestelmän kautta viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun kyseinen viranomainen on saanut tietoonsa
kyseiset tiedot.
2.
Komission ja jäsenvaltioiden keskinäisessä yhteisymmärryksessä
suunnittelemaa koko EU:n kattavaa harmonoitua rajapintaa on käytet
tävä sellaisten hakemuksiin ja päätöksiin liittyvien tietojen vaihtamisek
si, jotka voivat vaikuttaa useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon.
3.
►C2 Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan täytäntöönpano
päätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin tul
lipäätösjärjestelmän käyttöönottopäivästä alkaen. ◄

11 artikla
Hakemusten vastaanottajaksi nimetty tulliviranomainen
(Koodeksin 22 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta)
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi luettelo koodeksin
22 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetuista tulliviran
omaisista, jotka on nimetty hakemusten vastaanottajiksi. Jäsenvaltioiden
on annettava komissiolle tiedoksi myös luetteloon mahdollisesti myö
hemmin tehtävät muutokset.

12 artikla
Hakemuksen hyväksyminen
(Koodeksin 22 artiklan 2 kohta)
1.
Kun tulliviranomainen hyväksyy delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 11 artiklan 1 kohdan mukaisen hakemuksen, kyseisen hake
muksen hyväksymispäivä on päivä, jona kyseinen tulliviranomainen on
ottanut vastaan kaikki koodeksin ►M1 22 artiklan 2 kohdan ◄ toisen
alakohdan mukaisesti vaadittavat tiedot.
2.
Jos tulliviranomainen toteaa, että hakemus ei sisällä kaikkia vaa
dittavia tietoja, sen on pyydettävä hakijaa antamaan asiaankuuluvat tie
dot kohtuullisen määräajan kuluessa, joka ei saa olla pidempi kuin 30
päivää.
Jos hakija ei anna tulliviranomaisten pyytämiä tietoja niiden tätä tarkoi
tusta varten asettamassa määräajassa, hakemusta ei hyväksytä ja haki
jalle on ilmoitettava asiasta.
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3.
Jos hakijalle ei ole annettu tiedoksi, onko hakemus hyväksytty vai
ei, hakemus on katsottava hyväksytyksi. Hyväksymispäivä on päivä,
jona hakemus jätetään, tai, jos hakija on antanut lisätietoja 2 kohdassa
tarkoitetun tulliviranomaisen pyynnön perusteella, se päivä, jona viimei
sin tieto on annettu.

13 artikla
Päätöksiin liittyvien tietojen säilyttäminen
(Koodeksin 23 artiklan 5 kohta)
Asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen tulliviranomaisen on
säilytettävä kaikki tiedot ja täydentävät tiedot, joita käytettiin perusteena
päätöksen tekemisessä, vähintään kolmen vuoden ajan päätöksen voi
massaolon päättymisestä.

14 artikla
Tulliviranomaisten väliset konsultaatiot
(Koodeksin 22 artikla)
1.
Kun asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen viranomai
sen on konsultoitava toisen asianomaisen jäsenvaltion tulliviranomaisen
kanssa myönteisen päätöksen tekemistä koskevien tarvittavien edellytys
ten ja arviointiperusteiden täyttymisestä, kyseiset konsultaatiot on käy
tävä asianomaiselle päätökselle asetetun määräajan kuluessa. Asianomai
sen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen tulliviranomaisen on asetettava
konsultaatioille määräaika, joka alkaa päivänä, jona kyseinen viranomai
nen antoi tiedoksi konsultoitavan tulliviranomaisen tutkimusta edellyttä
vät edellytykset ja arviointiperusteet.
Jos konsultoitava tulliviranomainen toteaa ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetun tutkimuksen perusteella, ettei hakija täytä yhtä tai useampaa
edellytystä ja arviointiperustetta myönteisen päätöksen tekemiseksi,
asianmukaisesti todennetut ja perustellut tulokset on toimitettava asian
omaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaiselle tulliviranomaiselle.
2.
Asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviranomai
nen voi pidentää konsultaatiolle 1 kohdan mukaisesti asetettua määräai
kaa seuraavissa tapauksissa:
a) ►C2 konsultoitava viranomainen pyytää lisäaikaa tehtävien tutki
musten luonteen vuoksi; ◄
b) ►C2 hakija tekee muutoksia varmistaakseen, että 1 kohdassa tar
koitetut edellytykset ja arviointiperusteet täyttyvät, ja antaa ne tie
doksi asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaiselle tulliviran
omaiselle, joka vastaavasti ilmoittaa asiasta konsultoitavalle
tulliviranomaiselle. ◄
3.
Jos konsultoitava tulliviranomainen ei vastaa konsultaatiolle 1 ja 2
kohdan mukaisesti asetetussa määräajassa, konsultaation kohteena ollei
den edellytysten ja arviointiperusteiden katsotaan täyttyneen.
4.
Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyä konsultaatiomenettelyä voidaan
noudattaa myös päätöksen uudelleenarvioimiseksi ja seuraamiseksi.
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15 artikla
Myönteisen päätöksen kumoaminen
(Koodeksin 28 artikla)
Tulliviranomaisen, joka on toimivaltainen tekemään päätöksen delegoi
dun asetuksen (EU) 2015/2446 16 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa, on kumottava päätös, jonka soveltaminen on
keskeytetty mainitun asetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos
päätöksenhaltija ei toteuta kyseistä päätöstä varten määrättyjen edelly
tysten täyttämiseksi tai kyseisessä päätöksessä asetettujen velvoitteiden
noudattamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä asetetussa määräajassa.

3 alajakso
Sitovaa tietoa koskevat päätökset

16 artikla
Hakemus sitovaa tietoa koskevaksi päätökseksi
(Koodeksin 22 artiklan 1 kohta)
1.
Jos hakemus sitovaa tietoa koskevaksi päätökseksi jätetään dele
goidun asetuksen (EU) 2015/2446 19 artiklan 1 kohdan nojalla muussa
jäsenvaltiossa kuin hakijan sijoittautumisjäsenvaltiossa, sen tulliviran
omaisen, jolle hakemus jätettiin, on annettava asia tiedoksi hakijan si
joittautumisjäsenvaltion tulliviranomaiselle seitsemän päivän kuluessa
hakemuksen hyväksymisestä.
Jos kyseisen ilmoituksen vastaanottavalla tulliviranomaisella on hake
muksen käsittelyn kannalta merkittävinä pitämiään tietoja, sen on toi
mitettava tällaiset tiedot sille tulliviranomaiselle, jolle hakemus jätettiin,
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa tiedoksi
antopäivästä.
2.
Sitovaa tariffitietoa, jäljempänä ’STT’, koskeva hakemus saa kos
kea ainoastaan tavaroita, joiden ominaisuudet ovat samanlaiset ja joiden
väliset erot ovat niiden tariffiluokittelun kannalta merkityksettömät.
3.
Sitovaa alkuperätietoa, jäljempänä ’SAT’, koskeva hakemus saa
koskea ainoastaan yhtä tavaralajia ja yhdenlajisia olosuhteita alkuperän
määrittämistä varten.
4.
Sen varmistamiseksi, että koodeksin 33 artiklan 1 kohdan toisen
alakohdan a alakohdassa asetettua vaatimusta noudatetaan STT-päätös
hakemuksen osalta, delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 19 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun tulliviranomaisen on tarkastettava tiedot tämän ase
tuksen 21 artiklassa tarkoitetusta sähköisestä järjestelmästä ja pidettävä
kirjaa tällaisista tarkastuksista.

17 artikla
Johdonmukaisuus voimassa olevien STT-päätösten kanssa
(Koodeksin 22 artiklan 3 kohta)
Päätöksen tekemiseen toimivaltaisen tulliviranomaisen on varmistettava,
että STT-päätös, jonka se aikoo tehdä, on johdonmukainen jo tehtyjen
STT-päätösten kanssa, ja tämän vuoksi sen on tarkastettava tiedot 21 ar
tiklassa tarkoitetusta sähköisestä järjestelmästä ja pidettävä kirjaa tällai
sista tarkastuksista.
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18 artikla
SAT-päätöksen tiedoksi antaminen
(Koodeksin 6 artiklan 3 kohta)
1.
Jos päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviranomainen antaa
hakijalle SAT-päätöksen tiedoksi muulla menetelmällä kuin sähköisellä
tietojenkäsittelymenetelmällä, sen on käytettävä liitteessä 12–02 olevan
mallin mukaista lomaketta.
2.
Jos päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviranomainen antaa
hakijalle SAT-päätöksen tiedoksi sähköisellä tietojenkäsittelymenetel
mällä, kyseinen päätös on voitava tulostaa liitteessä 12–02 olevan mallin
mukaiselle lomakkeelle.

19 artikla
SAT-päätöksiä koskevien tietojen vaihtaminen
(Koodeksin 23 artiklan 5 kohta)
1.
Tulliviranomaisten on toimitettava komissiolle SAT-päätöksiä kos
kevat asiaankuuluvat tiedot neljännesvuosittain.
2.
Komissio asettaa 1 kohdan mukaisesti saadut tiedot kaikkien jä
senvaltioiden tulliviranomaisten saataville.

20 artikla
STT-päätösten valvonta
(Koodeksin 23 artiklan 5 kohta)
▼C2
Kun STT-päätöksen haltija suorittaa tai haltijan puolesta suoritetaan
tullimuodollisuuksia STT-päätöksen kattamien tavaroiden osalta, tämä
on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa mainitsemalla STT-päätöksen viitenu
mero.
▼B
21 artikla
STT:tä koskeva sähköinen järjestelmä
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta ja 23 artiklan 5 kohta)
1.
►C2 STT:tä koskevaan hakemukseen ja päätökseen liittyvien tie
tojen tai alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen mahdollisesti vai
kuttavaan myöhempään tapahtumaan liittyvien tietojen vaihtamiseksi ja
tallentamiseksi on käytettävä tätä varten koodeksin 16 artiklan 1 kohdan
nojalla perustettua sähköistä järjestelmää. ◄
Toimivaltaisen tulliviranomaisen on asetettava tiedot saataville kyseisen
järjestelmän kautta viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun kyseinen viranomainen on saanut tietoonsa
kyseiset tiedot.
2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi

a) tämän asetuksen 55 artiklassa tarkoitettuun valvontaan kuuluvat tie
dot, jotka ovat merkittäviä STT-päätösten käytön valvonnan kannal
ta;
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b) hakemuksen vastaanottaneen ja STT-päätöksen tehneen tulliviran
omaisen on annettava tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetun järjestelmän
kautta, myönnetäänkö STT-päätökselle jatkettu käyttöaika, sekä jat
ketun käyttöajan päättymispäivä ja tämän ajanjakson kattama tavara
paljous.
3.
►C2 Komissio antaa jäsenvaltioille tiedoksi 2 kohdan a alakoh
dassa tarkoitettua valvontaa koskevat tulokset säännöllisesti tukeakseen
tulliviranomaisten suorittamaa valvontaa, joka koskee STT:stä johtuvien
velvoitteiden noudattamista. ◄
4.
Komission ja jäsenvaltioiden keskinäisessä yhteisymmärryksessä
suunnittelemaa koko EU:n kattavaa harmonoitua rajapintaa on käytet
tävä sellaisten tietojen vaihtamiseksi, jotka liittyvät STT:itä koskeviin
hakemuksiin ja päätöksiin.
5.
Kun STT-päätöshakemusta käsitellään, tulliviranomaisen on ilmoi
tettava hakemuksen tilanne 1 kohdassa tarkoitetussa järjestelmässä.
6.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenval
tioiden on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteen mukaisen,
mainitussa kohdassa tarkoitetun järjestelmän parannuspäivään asti käy
tettävä tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun ko
mission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) 8 artiklan 3 kohdalla perus
tettua komission keskustietokantaa.
7.
Tulliviranomaisten on tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun jär
jestelmän ja tämän asetuksen 56 artiklassa tarkoitetun järjestelmän pa
rannuksen ensimmäisen vaiheen käyttöönottopäivään asti valvottava
STT-päätöksen käyttöä tehdessään koodeksin 46 mukaisia tullitarkastuk
sia tai koodeksin 48 artiklan mukaisia jälkitarkastuksia. Poiketen siitä,
mitä tämän artiklan 3 kohdassa säädetään, komission ei tarvitse ennen
mainittua käyttöönottopäivää antaa jäsenvaltioille tiedoksi tämän artiklan
2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun valvonnan tuloksia.

22 artikla
Sitovaa tietoa koskevien päätösten jatkettu käyttö
(Koodeksin 34 artiklan 9 kohta)
1.
Kun tulliviranomaiset päättävät myöntää koodeksin 34 artiklan 9
kohdan kolmannen alakohdan mukaisen jatketun käyttöajan, niiden on
eriteltävä, minä päivänä päätöksen jatkettu käyttöaika päättyy.
2.
Jos tulliviranomaiset päättävät myöntää koodeksin 34 artiklan 9
kohdan kolmannen alakohdan mukaisen jatketun käyttöajan STT-pää
tökselle, niiden on eriteltävä 1 kohdassa tarkoitetun päättymispäivän
lisäksi sellaisten tavaroiden paljous, jotka voidaan tulliselvittää jatketun
käytön aikana.
Sellaisen päätöksen, jolle on myönnetty jatkettu käyttö, käyttö päättyy
heti, kun kyseiset paljoudet on saavutettu.
(1) Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993,
tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993,
s. 1).
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Komissio ilmoittaa 55 artiklassa tarkoitetun valvonnan perusteella jäsen
valtioille heti, kun kyseiset paljoudet on saavutettu.

23 artikla
Toimet,

joilla varmistetaan virheetön ja yhdenmukainen
tariffiluokittelu tai alkuperän määrittäminen
(Koodeksin 34 artiklan 10 kohta)

1.
Komissio antaa viipymättä tulliviranomaisille tiedoksi koodeksin
34 artiklan 10 kohdan a alakohdan mukaisen STT- ja SAT-päätösten
tekemisen keskeyttämisen, kun
a) komissio on havainnut virheellisiä tai ristiriitaisia päätöksiä;
b) tulliviranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle tapauksista, joissa ne
eivät pystyneet 90 päivän määräajassa ratkaisemaan eriäviä mielipi
teitään virheettömästä ja yhdenmukaisesta tariffiluokittelusta tai al
kuperän määrittämisestä.
Sitovaa tietoa koskevia päätöksiä ei saa antaa a tai b alakohdassa tar
koitetuille tavaroille siitä päivästä alkaen, jona komissio on antanut
keskeytyksen tiedoksi tulliviranomaisille, siihen asti, kun virheetön ja
yhdenmukainen luokittelu tai alkuperän määrittäminen varmistetaan.
2.
Virheettömästä ja yhdenmukaisesta luokittelusta tai alkuperän
määrittämisestä järjestetään konsultaatio unionin tasolla mahdollisimman
pian ja joka tapauksessa viimeistään 120 päivän kuluttua 1 kohdassa
tarkoitetusta tiedoksiannosta.
3.
►C2 Komissio antaa tulliviranomaisille viipymättä tiedon, kun
keskeyttäminen kumotaan. ◄
4.
Sovellettaessa 1–3 kohtaa SAT-päätöksiä pidetään ristiriitaisina,
kun niillä annetaan eri alkuperä tavaroille, jotka:
a) kuuluvat samaan tullinimikkeeseen ja joiden alkuperä määritettiin
samojen alkuperäsääntöjen mukaisesti; ja
b) on saatu samanlaisissa olosuhteissa käyttäen samaa valmistusproses
sia ja aineksia, jotka ovat vastaavia erityisesti niiden alkuperä- tai eialkuperäaseman osalta.

3 jakso
Valtuutettu talouden toimija
24 artikla
Vaatimusten noudattaminen
(Koodeksin 39 artiklan a alakohta)
1.
Kun hakija on luonnollinen henkilö, koodeksin 39 artiklan a ala
kohdassa säädetyt arviointiperusteet katsotaan täytetyiksi, jos hakijalla ja
soveltuvin osin hakijan tulliasioista vastaavalla työntekijällä ei ole vii
meisten kolmen vuoden ajalta vakavia tai toistuvia tullilainsäädännön tai
verotussääntöjen rikkomisia eikä merkintöjä taloudelliseen toimintaan
liittyvistä vakavista rikoksista.
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Kun hakija ei ole luonnollinen henkilö, koodeksin 39 artiklan a alakoh
dassa säädetyt arviointiperusteet katsotaan täytetyiksi, jos yhdelläkään
seuraavista henkilöistä ei ole viimeisten kolmen vuoden ajalta vakavia
tai toistuvia tullilainsäädännön tai verotussääntöjen rikkomisia eikä mer
kintöjä taloudelliseen toimintaansa liittyvistä vakavista rikoksista:
a) hakija;
b) henkilö, joka käyttää määräysvaltaa hakijaan tai vastaa sen liikkeen
johdosta;
c) työntekijä, joka vastaa hakijan tulliasioista.
2.
Koodeksin 39 a artiklassa tarkoitettuja arviointiperusteita voidaan
kuitenkin pitää täytettyinä, jos asianomaisen päätöksen tekemiseen toi
mivaltainen tulliviranomainen pitää rikkomista vähämerkityksisenä asi
aankuuluvien toimintojen lukumäärä tai koko huomioon ottaen eikä
tulliviranomainen epäile hakijan vilpitöntä mieltä.
3.
Jos 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu henkilö on sijoittautunut
kolmanteen maahan tai hänen kotipaikkansa on kolmannessa maassa,
asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen tulliviranomaisen on
arvioitava koodeksin 39 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen arviointi
perusteiden täyttyminen käytettävissään olevan kirjanpito- ja tietoaineis
ton perusteella.
4.
Jos hakemuksen jättänyt yritys on perustettu alle kolme vuotta
aiemmin, asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen tulliviran
omaisen on arvioitava koodeksin 39 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen
arviointiperusteiden täyttyminen käytettävissään olevan kirjanpito- ja
tietoaineiston perusteella.

25 artikla
Kaupallisten ja kuljetustietojen tyydyttävä hallintajärjestelmä
(Koodeksin 39 artiklan b alakohta)
1.
Koodeksin 39 artiklan b alakohdassa säädetty arviointiperuste kat
sotaan täytetyksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) hakijalla on siinä jäsenvaltiossa, jossa kirjanpito hoidetaan, yleisesti
hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden kanssa johdonmukainen kirjan
pitojärjestelmä, joka mahdollistaa kirjanpidon tarkastukseen perustu
vat tullitarkastukset ja jonka ansiosta tiettyä tietoa voidaan jäljittää
kirjauksen ajankohdasta alkaen;
b) hakijan tullitarkoituksissa hoitama kirjanpito on osa hakijan kirjan
pitojärjestelmää tai mahdollistaa tietojen ristiintarkastuksen kirjanpi
tojärjestelmässä olevien tietojen kanssa;
c) hakija antaa tulliviranomaiselle fyysisen pääsyn kirjanpitojärjestel
miinsä ja tarvittaessa kaupallisiin ja kuljetustietoihinsa;
d) hakija antaa tulliviranomaiselle sähköisen pääsyn kirjanpitojärjestel
miinsä ja tarvittaessa kaupallisiin ja kuljetustietoihinsa, kun kyseinen
järjestelmä tai kirjanpito on sähköinen;
e) hakijalla on logistinen järjestelmä, jossa tavarat voidaan tunnistaa
unionitavaroiksi tai muiksi kuin unionitavaroiksi ja josta käy tarvit
taessa ilmi niiden sijainti;
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f) hakijalla on liiketoiminnan lajin ja laajuuden kannalta asianmukainen
hallinnollinen organisaatio, joka soveltuu tavaravirtojen hallinnoin
tiin, ja sen sisäisellä tarkastustoiminnalla kyetään estämään, havaitse
maan ja oikaisemaan virheet sekä estämään ja havaitsemaan laittomat
tai luvattomat tapahtumat;
g) hakijalla on tarvittaessa asianmukaiset menettelyt kauppapoliittisten
toimenpiteiden mukaisesti myönnettyjen tai maataloustuotteiden
kauppaan liittyvien lupien ja todistusten käsittelemiseksi;
h) hakijalla on asianmukaiset menettelyt kirjanpitonsa ja tietojensa ar
kistoimiseksi ja tietojen häviämisen estämiseksi;
i) hakija varmistaa, että asiaankuuluvia työntekijöitä on ohjeistettu il
moittamaan tulliviranomaisille kaikista vaatimusten noudattamiseen
liittyvistä vaikeuksista, ja luo menettelyt, joilla tällaisista vaikeuksista
ilmoitetaan tulliviranomaisille;
j) hakijalla on asianmukaiset turvajärjestelyt tietokonejärjestelmänsä
suojaamiseksi luvatonta tunkeutumista vastaan ja asiakirjojensa tur
vaamiseksi;
k) hakijalla on tarvittaessa käytössään asianmukaiset menettelyt kieltoi
hin ja rajoituksiin liittyvien tuonti- ja vientilupien käsittelemiseksi,
mukaan lukien toimenpiteet, joilla kieltojen tai rajoitusten alaiset
tavarat erotetaan muista tavaroista ja joilla varmistetaan kyseisten
kieltojen ja rajoitusten noudattaminen.
2.
Kun hakija hakee ainoastaan 38 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevaa valtuutetun talou
den toimijan valtuutusta, jäljempänä ’AEOS’, 1 kohdan e alakohdassa
säädettyä vaatimusta ei sovelleta.

26 artikla
Taloudellinen vakavaraisuus
(Koodeksin 39 artiklan c alakohta)
1.
Koodeksin 39 artiklan c alakohdassa tarkoitettu arviointiperuste
katsotaan täytetyksi, jos hakija noudattaa seuraavia vaatimuksia;
a) hakijaa vastaan ei ole käynnissä konkurssimenettelyä;
b) hakija on hakemuksen jättämistä edeltäneiden kolmen vuoden aikana
täyttänyt tavaroiden tuonnissa tai viennissä tai niiden yhteydessä
kannettavien tullien, verojen ja muiden maksujen maksamista koske
vat taloudelliset velvoitteensa;
c) hakija osoittaa hakemuksen jättämistä edeltäneiltä kolmelta vuodelta
saatavilla olevan kirjanpito- ja tietoaineiston perusteella, että hakijan
taloudellinen tilanne on riittävän hyvä velvoitteiden täyttämiseksi ja
sitoumusten noudattamiseksi hakijan liiketoiminnan laji ja suuruus
huomioon ottaen sekä sen, ettei hakijalla ole sellaista negatiivista
nettovarallisuutta, jota ei voida kattaa.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 17
▼B
2.
Jos hakemuksen jättänyt yritys on perustettu alle kolme vuotta
aiemmin, koodeksin 39 artiklan c kohdassa tarkoitettu hakijan taloudel
linen vakavaraisuus on tarkastettava saatavissa olevien asiakirjojen ja
tietojen perusteella.

27 artikla
Käytännön pätevyys tai ammattipätevyys
(Koodeksin 39 artikla)
1.
Koodeksin 39 artiklan d alakohdassa tarkoitettu arviointiperuste
katsotaan täytetyksi, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy;
a) hakijalla tai hakijan tulliasioista vastaavalla henkilöllä on jokin seu
raavista käytännön pätevyyksistä;
i) vähintään kolmen vuoden osoitettu käytännön kokemus tulliasi
oista;
ii) eurooppalaisen standardointiorganisaation antama tulliasioista
koskeva laatustandardi;
b) hakija tai hakijan tulliasioista vastaava henkilö on läpäissyt tullilain
säädäntöä koskevan koulutuksen, joka vastaa hänen osallisuuttaan
tulliin liittyvissä toimissa ja on merkityksellinen niiden kannalta ja
jonka on järjestänyt jokin seuraavista:
i) jäsenvaltion tulliviranomainen;
ii) koulutuslaitos, jonka ammattikoulutuksesta vastaavat jäsenvaltion
tulliviranomaiset tai elimet ovat tunnustaneet tällaisen pätevyy
den myöntämiseen;
iii) ammatti- tai toimialajärjestö, jonka jäsenvaltion tulliviranomaiset
ovat tunnustaneet tai joka on valtuutettu unionissa tällaisen pä
tevyyden myöntämiseen.
2.
Kun hakijan tulliasioista vastaa sopimussuhteinen henkilö, koodek
sin 39 artiklan d alakohdassa säädetyt arviointiperusteet katsotaan täy
tetyiksi, jos kyseisellä sopimussuhteisella henkilöllä on koodeksin 38 ar
tiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tulliyksinkertaistuksia koskeva
valtuutetun talouden toimijan valtuutus, jäljempänä ’AEOC’.

28 artikla
Vaarattomuutta ja turvallisuutta koskeva vaatimustaso
(Koodeksin 39 artiklan e alakohta)
1.
Koodeksin 39 artiklan e alakohdassa säädetty arviointiperuste kat
sotaan täytetyksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) AEOS-valtuutukseen liittyvien toimien yhteydessä käytettävät raken
nukset suojaavat laittomalta tunkeutumiselta ja ne on valmistettu
aineksista, jotka estävät laittoman pääsyn;
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b) asianmukaiset toimenpiteet on toteutettu estämään luvaton pääsy toi
mitiloihin, lähetys-, lastaus- ja rahtialueille sekä muihin asiaankuu
luviin paikkoihin;
c) tavaroiden käsittelyä koskevat toimenpiteet on toteutettu muun mu
assa luvattoman tunkeutumisen tai vaihtamisen, tavaroiden vaurioi
tumisen sekä rahtiyksikköjen luvattoman käsittelyn estämiseksi;
d) hakija on toteuttanut toimenpiteitä, joiden ansiosta hakijan lii
kekumppanin voidaan tunnistaa selkeästi ja joilla varmistetaan asi
anmukaisten sopimusjärjestelyjen tai muiden hakijan liiketoiminta
mallin mukaisten asianmukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon
kautta, että kyseiset liikekumppanit varmistavat oman kansainvälisen
jakeluketjun osansa turvallisuuden;
e) hakija tekee kansallisen lainsäädännön sallimissa rajoissa turvalli
suusselvityksiä työnhakijoista, jotka työskentelisivät turvallisuuden
kannalta arkaluontoisessa asemassa, sekä ajoittain taustaselvityksiä
tällaisessa asemassa olevista nykyisistä työntekijöistä sekä aina kun
olosuhteet tätä vaativat;
f) hakijalla on asianmukaiset turvallisuusmenettelyt mahdollisille ulkoi
sille sopimussuhteisille palveluntarjoajille;
g) hakija varmistaa, että henkilökunta, jolla on turvallisuuden kannalta
merkittäviä vastuualueita, osallistuu säännöllisesti asianomaisia tur
vallisuuskysymyksiä koskeviin tiedotusohjelmiin;
h) hakija on nimennyt yhteyshenkilön, joka on toimivaltainen turvalli
suutta ja vaarattomuutta koskevissa kysymyksissä.
2.
Jos hakijalla on kansainvälisen yleissopimuksen, Kansainvälisen
standardisoimisjärjestön vahvistaman kansainvälisen standardin tai eu
rooppalaisen standardointiorganisaation vahvistaman eurooppalaisen
standardin perusteella annettu vaarattomuus- ja turvallisuustodistus, täl
lainen todistus on otettava huomioon tarkastettaessa koodeksin 39 artik
lan e alakohdassa säädettyjen arviointiperusteiden täyttyminen.
Arviointiperusteiden katsotaan täyttyneen, jos todetaan, että kyseisen
todistuksen antamisperusteet ovat samat kuin koodeksin 39 artiklan e
alakohdassa säädetyt perusteet tai vastaavat niitä.
Arviointiperusteiden katsotaan täyttyneen, jos hakijalla on sellaisessa
kolmannessa maassa annettu vaarattomuus- ja turvallisuustodistus, jonka
kanssa unioni on tehnyt sopimuksen, jossa määrätään kyseisen todistuk
sen tunnustamisesta.
3.
Jos hakija on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 300/2008 (1) 3 artiklassa määritelty valvottu edustaja tai tunnettu
lähettäjä ja täyttää komission asetuksessa (EU) N:o 185/2010 (2) sää
detyt vaatimukset, 1 kohdassa säädettyjen arviointiperusteiden katsotaan
täyttyneen niiden paikkojen ja toimintojen suhteen, joiden osalta hakija
on saanut valvotun edustajan tai tunnetun lähettäjän aseman, edellyttäen
että valvotun edustajan tai tunnetun lähettäjän aseman myöntämisperus
teet ovat samat kuin koodeksin 39 artiklan e alakohdassa säädetyt arvi
ointiperusteet tai vastaavat niitä.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 päi
vänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista sään
nöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta (EUVL L 97,
9.4.2008, s. 72).
(2) Komission asetus (EU) N:o 185/2010, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010,
yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten
perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 55, 5.3.2010, s. 1).
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29 artikla
Arviointiperusteiden tutkiminen
(Koodeksin 22 artikla)
1.
Koodeksin 39 artiklan b ja e alakohdassa säädettyjen arviointipe
rusteiden tutkimiseksi asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen
tulliviranomaisen on varmistettava, että paikalla tehtävät tarkastukset
suoritetaan kaikissa tiloissa, jotka ovat merkittäviä hakijan tullitoimin
tojen kannalta.
Jos hakijalla on suuri lukumäärä tiloja ja päätöksen tekemiselle asetettu
määräaika ei mahdollista kaikkien niiden tutkimista, tulliviranomainen
voi päättää tutkia ainoastaan edustavan osan kyseisistä tiloista, jos voi
daan todeta, että hakija noudattaa kaikissa tiloissaan sama vaaratto
muutta ja turvallisuutta koskevaa vaatimustasoa sekä samoja yhteisiä
vaatimuksia ja menettelyjä tilojensa kirjanpidon hoitamista varten.
2.
Asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaiset viranomaiset
voivat ottaa huomioon unionin lainsäädännön mukaisesti tehtyjen arvi
ointien ja tarkastusten tulokset, jos ne ovat merkittäviä koodeksin 39 ar
tiklassa tarkoitettujen arviointiperusteiden tutkimisen kannalta.
3.
Kun tutkitaan, täyttyvätkö koodeksin 39 artiklan b, c ja e alakoh
dassa säädetyt arviointiperusteet, tulliviranomaiset voivat ottaa huomi
oon hakijan esittämät asiantuntijalausunnot, jos kyseiset lausunnot laa
tinut asiantuntija ei ole etuyhteydessä hakijaan tämän asetuksen 127 ar
tiklan mukaisesti.
4.
Koodeksin 39 artiklassa säädettyjen arviointiperusteiden täytty
mistä tutkiessaan tulliviranomaisten on otettava asianmukaisella tavalla
huomioon talouden toimijoiden, varsinkin pienten ja keskisuurten yri
tysten, erityisominaisuudet.
5.
Asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen
on laadittava asiakirjat koodeksin 39 artiklassa säädettyjen arviointipe
rusteiden tutkimisesta ja sen tuloksista.

30 artikla
AEO-asemaa koskeva sähköinen järjestelmä
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta)
1.
Valtuutetun talouden toimijaa, jäljempänä ’AEO’, asemaa koske
vaan valtuutushakemukseen, myönnettyihin AEO-valtuutuksiin ja alku
peräiseen päätökseen mahdollisesti vaikuttaviin myöhempiin tapahtu
miin tai toimiin, mukaan lukien peruuttaminen, soveltamisen keskeyttä
minen, kumoaminen tai muuttaminen, tai mahdollisen valvonnan tai
uudelleenarvioinnin tuloksiin liittyvien tietojen vaihtamiseksi ja tallen
tamiseksi on käytettävä koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla perus
tettua sähköistä järjestelmää. Toimivaltaisen tulliviranomaisen on asetet
tava tiedot saataville tämän järjestelmän kautta viipymättä ja joka ta
pauksessa seitsemän päivän kuluessa.
Komission ja jäsenvaltioiden keskinäisessä yhteisymmärryksessä suun
nittelemaa koko EU:n kattavaa harmonoitua rajapintaa on käytettävä
sellaisten tietojen vaihdossa, jotka liittyvät AEO-valtuutuksia koskeviin
hakemuksiin ja päätöksiin.
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2.
Toimivaltainen tulliviranomainen voi tarvittaessa myöntää siviiliilmailun turvallisuudesta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle pääsyn
1 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään erityisesti silloin, kun
muun unionin lainsäädännön mukaisen hyväksynnän, luvan tai helpo
tuksen myöntäminen tapahtuu AEO-aseman perusteella. Tällainen pääsy
koskee seuraavia tietoja:
a) AEOS-valtuutukset, mukaan lukien valtuutuksenhaltijan nimi ja tar
vittaessa valtuutusten muutokset ja kumoamiset taikka valtuutetun
taloudellisen toimijan aseman keskeyttäminen ja sen syyt;
b) AEOS-valtuutusten mahdolliset uudelleenarvioinnit ja niiden tulok
set.
Asianomaisia tietoja käsittelevät siviili-ilmailun turvallisuudesta vastaa
vat kansalliset viranomaiset saavat käyttää näitä tietoja ainoastaan
asiaankuuluvia valtuutetun edustajan tai tunnetun lähettäjän ohjelmia
varten, ja niiden on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset
toimenpiteet näiden tietojen turvallisuuden varmistamiseksi.
3.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenval
tioiden on käytettävä tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvos
ton asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä
annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 14 x artiklalla perus
tettua järjestelmää täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tar
koitetun AEO-järjestelmän parannuspäivään asti.

31 artikla
Konsultaatiomenettely ja tietojenvaihto tulliviranomaisten välillä
(Koodeksin 22 artikla)
1.
Asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviranomai
nen voi konsultoida muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisia, jotka ovat
toimivaltaisia paikassa, jossa tarvittavat tiedot säilytetään tai jossa on
tehtävä tarkastuksia yhden tai useamman koodeksin 39 artiklassa sää
detyn arviointiperusteen tutkimiseksi.
2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu konsultaatio on pakollinen, kun

a) AEO-asemaa koskeva hakemus on jätetty delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti siitä paikasta vastaavalle
tulliviranomaiselle, jossa hakijan tullitarkoituksissa käytettävä pääkir
janpito säilytetään tai jossa se on saatavilla;
b) AEO-asemaa koskeva hakemus on jätetty delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 27 artiklan mukaisesti sen jäsenvaltion tulliviranomaisille,
jossa hakijalla on pysyvä toimipaikka ja jossa tiedot sen yleisistä
logistisista hallintotoimista unionissa säilytetään tai jossa ne ovat
saatavilla;
c) osa AEO-asemaa koskevan hakemuksen kannalta merkittävästä kir
janpito- ja asiakirja-aineistosta säilytetään muussa jäsenvaltiossa kuin
asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen tulliviranomaisen
jäsenvaltiossa;
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d) AEO-aseman hakijalla on varastotila tai se harjoittaa muita tulliin
liittyviä toimintoja muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisen tullivi
ranomaisen jäsenvaltiossa.
3.
Tämän asetuksen 14 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan
toisessa virkkeessä säädetystä määräajasta poiketen tulliviranomaisten
on saatettava konsultaatiomenettely päätökseen 80 päivän kuluessa päi
västä, jona asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviran
omainen antaa tiedoksi tarvittavat edellytykset ja arviointiperusteet,
jotka konsultoitavan tulliviranomaisen on tutkittava.
4.
Jos toisen jäsenvaltion tulliviranomaisella on AEO-aseman myön
tämisen kannalta merkittäviä tietoja, sen on annettava nämä tiedot asian
omaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle 30 päivän
kuluessa siitä, kun hakemus on annettu tiedoksi tämän asetuksen 30 ar
tiklassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän kautta.

32 artikla
Hakemuksen hylkääminen
(Koodeksin 22 artikla)
AEO-hakemuksen hylkääminen ei saa vaikuttaa hakijalle tullilainsää
dännön mukaisesti jo myönnettyihin myönteisiin päätöksiin, jollei täl
laisten myönteisten päätösten myöntäminen perustu jonkin AEO-arvi
ointiperusteen täyttymiseen ja AEO-hakemuksen tutkimisen aikana to
dettiin, ettei kyseinen arviointiperuste täyty.

33 artikla
Samanaikaiset valtuutukset
(Koodeksin 38 artiklan 3 kohta)
Kun hakija on oikeutettu sekä AEOC- että AEOS-valtuutukseen, pää
töksen tekemiseen toimivaltainen viranomainen antaa yhden yhdistetyn
valtuutuksen.

34 artikla
Valtuutuksen kumoaminen
(Koodeksin 28 artikla)
1.
AEO-valtuutuksen kumoaminen ei saa vaikuttaa saman henkilön
osalta mahdollisesti tehtyyn myönteiseen päätökseen, jollei AEO-asema
ole ollut edellytys kyseisen myönteisen päätöksen myöntämiselle tai
kyseinen päätös perustui johonkin koodeksin 39 artiklassa lueteltuun
arviointiperusteeseen, joka ei enää täyty.
2.
Valtuutuksenhaltijalle myönnetyn myönteisen päätöksen kumoami
nen tai muuttaminen ei automaattisesti vaikuta kyseisen henkilön AEOvaltuutukseen.
3.
Jos sama henkilö on sekä AEOC että AEOS ja koodeksin 28 ar
tiklaa tai tämän asetuksen 15 artiklaa sovelletaan sen vuoksi, etteivät
koodeksin 39 artiklan d alakohdassa säädetyt edellytykset täyty, AEOCvaltuutus on kumottava ja AEOS-valtuutus pysyy voimassa.
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Jos sama henkilö on sekä AEOS että AEOC ja koodeksin 28 artiklaa tai
tämän asetuksen 15 artiklaa sovelletaan sen vuoksi, etteivät koodeksin
39 artiklan e alakohdassa säädetyt edellytykset täyty, AEOS-valtuutus
on kumottava ja AEOC-valtuutus pysyy voimassa.

35 artikla
Valvonta
(Koodeksin 23 artiklan 5 kohta)
1.
Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on viipymättä ilmoitettava toi
mivaltaiselle tulliviranomaiselle tekijät, jotka ovat käyneet ilmi AEOaseman myöntämisen jälkeen ja jotka voivat vaikuttaa aseman jatkumi
seen tai sisältöön.

2.
Toimivaltaisen tulliviranomaisen on asetettava saataville kaikki
hallussaan olevat asiaankuuluvat tiedot muille sellaisten jäsenvaltioiden
tulliviranomaisille, joissa AEO harjoittaa tulliin liittyvää toimintaa.

3.
Jos tulliviranomainen kumoaa AEO-aseman perusteella tehdyn
myönteisen päätöksen, sen antaa asian tiedoksi aseman myöntäneelle
tulliviranomaiselle.

4.
Jos AEOS on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 300/2008 3 artiklassa määritelty valvottu edustaja tai tunnettu lä
hettäjä ja täyttää komission asetuksessa (EU) N:o 185/2010 säädetyt
vaatimukset, toimivaltaisen tulliviranomaisen on viipymättä asetettava
asianomaisen siviili-ilmailun turvallisuudesta vastaavan kansallisen vi
ranomaisen saataville ainakin seuraavat hallussaan olevat AEO-asemaa
koskevat tiedot:

a) AEOS-valtuutus, mukaan lukien valtuutuksenhaltijan nimi ja tarvit
taessa valtuutusten muutokset ja kumoamiset taikka valtuutetun ta
louden toimijan aseman soveltamisen keskeyttäminen ja niiden syyt;

b) tiedot siitä, ovatko tulliviranomaiset käyneet tietyllä asianomaisella
paikalla, viimeisimmän käynnin päivämäärä ja se, tehtiinkö käynti
valtuutusprosessin, uudelleenarvioinnin vai valvonnan vuoksi;

c) AEOS-valtuutuksen mahdolliset uudelleenarvioinnit ja niiden tulok
set.

Kansallisten tulliviranomaisten on yhteisymmärryksessä asianmukaisen
siviili-ilmailun turvallisuudesta vastaavan kansallisen viranomaisen
kanssa vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt sellaisten tietojen vaihdol
le, jotka eivät kuulu tämän asetuksen 30 artiklassa tarkoitetun sähköisen
järjestelmän piiriin.

Asianomaisia tietoja käsittelevät siviili-ilmailun turvallisuudesta vastaa
vat kansalliset viranomaiset saavat käyttää näitä tietoja ainoastaan
asiaankuuluvia valtuutetun edustajan tai tunnetun lähettäjän ohjelmia
varten, ja niiden on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset
toimenpiteet näiden tietojen turvallisuuden varmistamiseksi.
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4 jakso
Tavaroiden tarkastaminen
1 alajakso
Tullitarkastukset ja riskinhallinta

36 artikla
Riskinhallintaa ja tullitarkastuksia koskeva sähköinen järjestelmä
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta)
1.
Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja komission väliseen riskejä
koskevien tietojen viestintään liittyvien tietojen vaihtamiseksi ja tallen
tamiseksi on käytettävä koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla tätä
varten perustettua sähköistä järjestelmää, jäljempänä ’tullialan riskinhal
lintajärjestelmä’.

2.
Edellä 1 kohdassa mainittua järjestelmää on myös käytettävä tul
liviranomaisten keskinäisessä sekä tulliviranomaisten ja komission väli
sessä viestinnässä, joka koskee yhteisten riskin arviointiperusteiden ja
-mallien, tarkastusten yhteisten painopistealueiden ja tullialan riskinhal
lintajärjestelmän täytäntöönpanoa sekä koodeksin 46 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettua riskiä koskevien tietojen ja riskianalyysin tulosten vaihtoa.

2 alajakso
Ilmateitse kuljetettavat käsimatkatavarat ja kirjatut
matkatavarat

37 artikla
Kauttakulkulennot
(Koodeksin 49 artikla)
1.
Kun henkilö saapuu muulta kuin unionin lentoasemalta ilma-aluk
sella, joka unionin lentoasemalle tehdyn välilaskun jälkeen jatkaa toi
selle unionin lentoasemalle, kyseisen henkilön käsimatkatavaroiden ja
kirjattujen matkatavaroiden tullitarkastukset ja -muodollisuudet on suo
ritettava viimeisellä kansainvälisellä unionin lentoasemalla.

Käsimatkatavaroihin ja kirjattuihin matkatavaroihin sovelletaan sääntöjä,
joita sovelletaan kolmansista maista tulevien henkilöiden matkatavaroi
hin, jollei kyseinen henkilö todista, että niihin sisältyvät tavarat ovat
unionitavaroita.

2.
Kun henkilö saapuu unionin lentoasemalta ilma-aluksella, joka
unionin lentoasemalle tehdyn välilaskun jälkeen jatkaa muulle kuin
unionin lentoasemalle, kyseisen henkilön käsimatkatavaroiden ja kirjat
tujen matkatavaroiden tullitarkastukset ja -muodollisuudet on suoritet
tava ensimmäisellä kansainvälisellä unionin lentoasemalla.

Käsimatkatavaroille voidaan tehdä tarkastukset sillä viimeisellä kansain
välisellä unionin lentoasemalla, jolla ilma-alus tekee välilaskun, tavaroi
den unionitavaran tullioikeudellisen aseman toteamiseksi.
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38 artikla
Kauttakulkulennot liike- ja turistilentokoneella
(Koodeksin 49 artikla)
Liike- ja turistilentokoneissa matkustavien henkilöiden matkatavaroihin
sovellettavat tullitarkastukset ja -muodollisuudet on suoritettava seuraa
villa lentoasemilla:
a) ensimmäisellä kansainvälisellä unionin lentoasemalla, kun kyseessä
ovat muulta kuin unionin lentoasemalta tulevat lennot ja ilma-alus
jatkaa unionin lentoasemalla tehdyn välilaskun jälkeen toiselle unio
nin lentoasemalle;
b) viimeisellä kansainvälisellä unionin lentoasemalla, kun kyseessä ovat
unionin lentoasemalta tulevat lennot ja ilma-alus jatkaa unionin len
toasemalla tehdyn välilaskun jälkeen muulle kuin unionin lentoase
malle;

39 artikla
Saapuvat kauttakuljetuslennot
(Koodeksin 49 artikla)
1.
Kun matkatavarat saapuvat unionin lentoasemalle muulta kuin
unionin lentoasemalta tulevalla ilma-aluksella ja ne uudelleenlastataan
kyseisellä unionin lentoasemalla toiseen, unionin sisäisen lennon teke
vään ilma-alukseen, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan.
2.
Kirjattuihin matkatavaroihin sovellettavat tullitarkastukset ja -muo
dollisuudet on suoritettava sillä viimeisellä kansainvälisellä unionin len
toasemalla, jolle unionin sisäinen lento saapuu. Kuitenkin sellaisten
muulta kuin unionin lentoasemalta tulevien kirjattujen matkatavaroiden
tullitarkastukset ja -muodollisuudet, jotka uudelleenlastataan kansainvä
lisellä unionin lentoasemalla ilma-alukseen, joka lentää saman jäsenval
tion alueella olevalle toiselle kansainväliselle unionin lentoasemalle,
voidaan suorittaa sillä kansainvälisellä unionin lentoasemalla, jolla kir
jattujen matkatavaroiden uudelleenlastaus tapahtui.
Kirjattuihin matkatavaroihin sovellettavat tullitarkastukset ja -muodolli
suudet voidaan poikkeustapauksissa ja ensimmäisessä alakohdassa tar
koitettujen tarkastusten ja muodollisuuksien lisäksi suorittaa ensimmäi
sellä kansainvälisellä unionin lentoasemalla, jolla ne osoittautuvat käsi
matkatavaroiden tarkastusten perusteella tarpeellisiksi.
3.
Käsimatkatavaroihin sovellettavat tullitarkastukset ja -muodollisuu
det on suoritettava ensimmäisellä kansainvälisellä unionin lentoasemalla.
Käsimatkatavaroihin sovellettavia muita tullitarkastuksia ja -muodolli
suuksia voidaan suorittaa unionin sisäisen lennon saapumislentoasemalla
ainoastaan poikkeustapauksissa, jos ne osoittautuvat kirjattujen matkata
varoiden tarkastusten perusteella tarpeellisiksi.

40 artikla
Lähtevät kauttakuljetuslennot
(Koodeksin 49 artikla)
1.
Kun matkatavarat lastataan unionin lentoasemalla unionin sisäi
selle lennolle lähtevään ilma-alukseen ja ne uudelleenlastataan tämän
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jälkeen toisella unionin lentoasemalla toiseen ilma-alukseen, jonka mää
räpaikka on muu kuin unionin lentoasema, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan.
2.
Kirjattuihin matkavaroihin sovellettavat tullitarkastukset ja -muo
dollisuudet on suoritettava ensimmäisellä kansainvälisellä unionin läh
tölentoasemalla. Kuitenkin kansainvälisellä unionin lentoasemalla lastat
tuihin kirjattuihin matkatavaroihin, jotka uudelleenlastataan saman jä
senvaltion alueella olevalla toisella kansainvälisellä unionin lentoase
malla ilma-alukseen, joka on matkalla muulle kuin unionin lentoasemal
le, sovellettavat tullitarkastukset ja -muodollisuudet voidaan suorittaa
sillä kansainvälisellä unionin lentoasemalla, jolla kirjattujen matkatava
roiden uudelleenlastaus tapahtuu.
Kirjattuihin matkatavaroihin sovellettavat tullitarkastukset ja -muodolli
suudet voidaan poikkeustapauksissa ja ensimmäisessä alakohdassa tar
koitettujen tarkastusten ja muodollisuuksien lisäksi suorittaa viimeisellä
kansainvälisellä unionin lentoasemalla, jos ne osoittautuvat käsimatka
tavaroiden tarkastusten perusteella tarpeellisiksi.
3.
Käsimatkatavaroihin sovellettavat tullitarkastukset ja -muodollisuu
det on suoritettava viimeisellä kansainvälisellä unionin lentoasemalla.
Käsimatkatavaroihin sovellettavia muita tullitarkastuksia ja -muodolli
suuksia voidaan suorittaa unionin sisäisen lennon lähtölentoasemalla
ainoastaan poikkeustapauksissa, jos ne osoittautuvat tarpeellisiksi kirjat
tujen matkatavaroiden tarkastuksen jälkeen.

41 artikla
Uudelleenlastaus turisti- tai liikelentokoneeseen
(Koodeksin 49 artikla)
1.
Sellaisten matkatavaroiden tullitarkastukset ja -muodollisuudet,
jotka saapuvat unionin lentoasemalle muulta kuin unionin lentoasemalta
lähteneellä reitti- tai tilauslennolla ja jotka uudelleenlastataan tällä unio
nin lentoasemalla unionin sisäiselle lennolle lähtevään turisti- tai lii
kelentokoneeseen, on suoritettava reitti- tai tilauslennon saapumislento
asemalla.
2.
Sellaisten matkatavaroiden tullitarkastukset ja -muodollisuudet,
jotka lastataan unionin lentoasemalla unionin sisäiselle lennolle lähte
vään turisti- tai liikelentokoneeseen niiden uudelleenlastaamiseksi toi
sella unionin lentoasemalla reitti- tai tilauslennolle, jonka määräpaikka
on muu kuin unionin lentoasema, on suoritettava reitti- tai tilauslennon
lähtölentoasemalla.

42 artikla
Uudelleenlastaus

saman
jäsenvaltion
alueella
lentoasemien välillä

sijaitsevien

(Koodeksin 49 artikla)
Jäsenvaltiot voivat tehdä kansainvälisellä unionin lentoasemalla, jolla
kirjatut matkatavarat uudelleenlastataan, seuraaviin tavaroihin kohdistu
vat tarkastukset:
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a) muulta kuin unionin lentoasemalta tulevat matkatavarat, jotka uudel
leenlastataan kansainvälisellä unionin lentoasemalla ilma-alukseen,
jonka määräpaikka on samalla kansallisella alueella sijaitseva kan
sainvälinen unionin lentoasema,
b) matkatavarat, jotka on lastattu ilma-alukseen kansainvälisellä unionin
lentoasemalle niiden uudelleenlastaamiseksi samalla kansallisella alu
eella sijaitsevalla toisella kansainvälisellä unionin lentoasemalla ilmaalukseen, jonka määräpaikka on muu kuin unionin lentoasema.

43 artikla
Toimenpiteet laittoman uudelleenlastaamisen estämiseksi
(Koodeksin 49 artikla)
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
a) kun käsimatkatavarat saapuvat kansainväliselle unionin lentoasemal
le, jolla tullitarkastukset on määrä tehdä, ennen niihin sisältyville
tavaroille tehtäviä tarkastuksia tapahtuvaa uudelleenlastausta on val
vottava;
b) kun käsimatkatavarat poistuvat kansainväliseltä unionin lentoasemal
ta, jolla tullitarkastukset on määrä tehdä, niihin sisältyville tavaroille
tehtävien tarkastusten jälkeen tapahtuvaa uudelleenlastausta on val
vottava;
c) kun kirjatut matkatavarat saapuvat kansainväliselle unionin lentoase
malle, jolla tullitarkastukset on määrä tehdä, asianmukaiset järjestelyt
on suoritettu sen estämiseksi, että kirjattuihin matkatavaroihin sisäl
tyvät tavarat uudelleenlastataan ennen kuin kyseisille matkatavaroille
on tehty tällaiset tarkastukset;
d) kun kirjatut matkatavarat lähtevät kansainväliseltä unionin lentoase
malta, jolla tullitarkastukset on määrä tehdä, asianmukaiset järjestelyt
on suoritettu sen estämiseksi, että kirjattuihin matkatavaroihin sisäl
tyvät tavarat uudelleenlastataan sen jälkeen, kun kyseisille matkata
varoille on tehty tällaiset tarkastukset.

44 artikla
Matkatavaralipuke
(Koodeksin 49 artikla)
Unionin lentoasemalla rekisteröity kirjattu matkatavara on tunnistettava
matkatavaroihin kiinnitettävästä lipukkeesta. Lipukkeen malli sekä sen
tekniset ominaisuudet ovat liitteessä 12–03.

45 artikla
Luettelo unionin kansainvälisistä lentoasemista
(Koodeksin 49 artikla)
Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle luettelo kansainvälisistä
unionin lentoasemistaan ja ilmoitettava komissiolle luetteloon tehdyt
muutokset.
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3 alajakso
Meriteitse kuljetettavat matkatavarat

46 artikla
Huvialukset
(Koodeksin 49 artikla)
Huvialuksella olevien henkilöiden matkatavaroihin sovellettavat tullitar
kastukset ja -muodollisuudet on suoritettava kaikissa unionin käyntisa
tamissa huvialuksen alkuperästä ja määräpaikasta riippumatta. Huvialus
on huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnol
listen määräysten lähentämisestä 16 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/25/EY (1) määritelty
huvivene.

47 artikla
Kauttakulkupurjehdus
(Koodeksin 49 artikla)
Sellaisille henkilöille kuuluville matkatavaroille, jotka tekevät samalla
aluksella muussa kuin unionin satamassa alkavia, päättyviä tai käyviä
peräkkäisiä osamatkoja sisältävän merimatkan, on suoritettava tullitar
kastukset ja -muodollisuudet siinä unionin satamassa, jossa nämä mat
katavarat lastataan tai puretaan.

3 LUKU

Valuutan muuntaminen
48 artikla
Säännökset valuuttakurssista tariffin laskemista varten
(Koodeksin 53 artikla)
1.
Kun euron vasta-arvo on tarpeen koodeksin 53 artiklan 1 kohdan b
alakohdan mukaisesti, se on vahvistettava kerran kuukaudessa.
Käytettävä valuuttakurssi on viimeisin Euroopan keskuspankin ennen
kuukauden toiseksi viimeistä päivää vahvistama valuuttakurssi, jota so
velletaan koko seuraavan kuukauden ajan.
Jos kuitenkin kuukauden alussa sovellettava kurssi poikkeaa yli viisi
prosenttia Euroopan keskuspankin ennen saman kuukauden viidettä
toista päivää vahvistamasta kurssista, viimeksi mainittua kurssia sovel
letaan kyseisen kuukauden viidennestätoista päivästä kuukauden lop
puun.
2.
Jos valuutta on muunnettava jostakin koodeksin 53 artiklan 2
kohdassa tarkoitetusta syystä, sovellettava euron vasta-arvo kansallisina
valuuttoina on Euroopan keskuspankin lokakuun ensimmäisenä työpäi
vänä vahvistama kurssi; tämä kurssi on voimassa seuraavan vuoden 1
päivästä tammikuuta.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/25/EY, annettu 16 päivänä
kesäkuuta 1994, huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 164, 30.6.1994, s. 15).
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3.
Jäsenvaltiot voivat säilyttää muuttumattomana euroina vahvistetun
määrän arvon kansallisena valuuttana, jos vuosittaisen tarkistuksen yh
teydessä kyseisen määrän muuntaminen johtaa siihen, että kansallisena
valuuttana ilmaistu arvo muuttuu alle 5 prosenttia.
Jäsenvaltiot voivat pyöristää muuntamisen jälkeen saadun määrän ylös
päin tai alaspäin lähimpään kymmenykseen.

II OSASTO
TUONTI- TAI VIENTITULLIN JA MUIDEN TAVARAKAUPPAA
KOSKEVIEN TOIMENPITEIDEN SOVELTAMISPERUSTEET
1 LUKU

Yhteinen tullitariffi ja tavaroiden luokittelu tariffiin
1 jakso
Tariffikiintiöiden hallinnointi
49 artikla
Tariffikiintiöiden yhdenmukaista hallinnointia koskevat yleiset
säännöt
(Koodeksin 56 artiklan 4 kohta)
1.
Sellaisen unionin lainsäädännön mukaisesti avattuja tariffikiintiöi
tä, jossa viitataan tässä artiklassa ja tämän asetuksen 50–54 artiklassa
tarkoitettuun hallinnointimenetelmään, on hallinnoitava vapaaseen liik
keeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aika
järjestyksen mukaisesti.
2.
Kukin tariffikiintiö yksilöidään unionin lainsäädännössä järjestys
numerolla, joka helpottaa sen hallinnointia.
3.
►C2 Tätä jaksoa sovellettaessa tulliviranomaisten 1, 2 tai 3 päi
vänä tammikuuta hyväksymä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva
ilmoitus katsotaan hyväksytyksi kyseisen vuoden 3 päivänä tammikuuta.
Jos kuitenkin jokin kyseisistä päivistä on lauantai tai sunnuntai, kyseisen
hyväksymisen katsotaan tapahtuneen kyseisen vuoden 4 päivänä
tammikuuta. ◄
4.
Tätä jaksoa sovellettaessa työpäivällä tarkoitetaan päiviä, jotka
eivät ole yleisiä vapaapäiviä unionin toimielimissä Brysselissä.

50 artikla
Jäsenvaltioiden

tulliviranomaisten
vastuu
tariffikiintiöiden
yhdenmukaisessa hallinnoinnissa
(Koodeksin 56 artiklan 4 kohta)

1.
Tulliviranomaisten on tutkittava, onko ilmoittajan vapaaseen liik
keeseen luovutusta koskevassa tulli-ilmoituksessa tekemä tariffikiintiö
pyyntö pätevä kyseisen tariffikiintiön avaamista koskevan unionin lain
säädännön mukaisesti.
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2.
Kun vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva tulli-ilmoitus, joka
sisältää ilmoittajan pätevän tariffikiintiöpyynnön, hyväksytään ja kaikki
tariffikiintiön myöntämiseksi vaadittavat täydentävät asiakirjat on an
nettu tulliviranomaisille, tulliviranomaisten on viipymättä toimitettava
kyseinen pyyntö komissiolle ja mainittava tulli-ilmoituksen hyväksymis
päivä sekä tarkka määrä, jota pyyntö koskee.

51 artikla
Tariffikiintiöiden määrien jako
(Koodeksin 56 artiklan 4 kohta)
1.
Komissio suorittaa jaon työpäivinä. Komissio voi kuitenkin päättää
olla jakamatta määriä tiettynä työpäivänä, edellyttäen että jäsenvaltioi
den toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettu tästä etukäteen.

2.
Tariffikiintiöiden määriä ei saa jakaa ennen kuin sen tulli-ilmoi
tuksen, jossa ilmoittaja esitti tariffikiintiöpyynnön, hyväksymistä seuraa
vana toisena työpäivänä.

Kun komissio jakaa määriä, se ottaa huomioon kaikki ilman vastausta
olevat tariffikiintiöpyynnöt, jotka on esitetty viimeistään kaksi työpäivää
ennen jakopäivää hyväksytyissä tulli-ilmoituksissa ja jotka tulliviran
omaiset ovat siirtäneet tämän asetuksen 54 artiklassa tarkoitettuun jär
jestelmään.

3.
Komissio jakaa kunkin tariffikiintiön määrät hyväksymiensä tarif
fikiintiöpyyntöjen perusteella asiaankuuluvien tulli-ilmoitusten hyväksy
mispäivien aikajärjestyksen mukaisesti ja siinä määrin kuin kiintiössä
jäljellä oleva määrä tämän mahdollistaa.

4.
►C2 Jos samana päivänä hyväksytyissä ilmoituksissa esitetyissä
kaikissa tariffikiintiöpyynnöissä haettujen määrien summa on jakopäi
vänä suurempi kuin tariffikiintiössä jäljellä oleva määrä, komissio jakaa
määrät suhteessa pyydettyihin määriin. ◄

5.
Kun uusi tariffikiintiö avataan, komissio ei jaa sen määriä ennen
kuin yhdentenätoista työpäivänä sen päivän jälkeen, jona kyseisen tarif
fikiintiön avaamista koskeva unionin säädös on julkaistu.

52 artikla
Pyyntöjen peruuttaminen ja tariffikiintiöiden käyttämättä jääneiden
jaettujen määrien palauttaminen
(Koodeksin 56 artiklan 4 kohta)
1.
Tulliviranomaisten on viipymättä palautettava tämän asetuksen
54 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään kaikki määrät, jotka
on jaettu virheellisesti. Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta, jos
alle 10 euron tullivelan aiheuttanut virheellisesti tehty jako havaitaan
asianomaisen tariffikiintiön voimassaolon päättymistä seuraavan ensim
mäisen kuukauden jälkeen.
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2.
Jos tulliviranomaiset mitätöivät tulli-ilmoituksen sellaisten tavaroi
den osalta, joista on tehty tariffikiintiöpyyntö, ennen kuin komissio on
jakanut pyydetyn määrän, tulliviranomaisten on peruutettava koko tarif
fikiintiöpyyntö.

Jos komissio on jo jakanut pyydetyn määrän mitätöidyn tulli-ilmoituk
sen perusteella, tulliviranomaisen on viipymättä palautettava jaettu
määrä tämän asetuksen 54 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen järjestel
mään.

53 artikla
Tariffikiintiöiden kriittinen tilanne
(Koodeksin 56 artiklan 4 kohta)
1.
delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 153 artiklaa sovellettaessa
tariffikiintiötä pidetään kriittisenä, kun sen kokonaismäärästä on käytetty
90 prosenttia.

2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tariffikiintiötä pidetään
kriittisenä sen avaamispäivästä alkaen seuraavissa tapauksissa;

a) tariffikiintiö avataan alle kolmen kuukauden ajaksi;

b) edellisen kahden vuoden aikana ei ole avattu samoja tuotteita, samaa
alkuperä sekä vastaavaa kiintiökautta koskevia tariffikiintiöitä, jäl
jempänä ’vastaava tariffikiintiö’;

c) edellisen kahden vuoden aikana avattu vastaava tariffikiintiö on käy
tetty loppuun viimeistään sen kiintiökauden kolmannen kuukauden
viimeisenä päivänä tai sen alkuperäinen määrä oli suurempi kuin
kyseisellä tariffikiintiöllä.

3.
Tariffikiintiötä, jonka ainoa tarkoitus on Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 (1) mukainen suojatoimenpi
teen tai myönnytysten keskeyttämisestä johtuvan toimenpiteen sovelta
minen, pidetään kriittisenä, kun 90 prosenttia sen kokonaismäärästä on
käytetty, riippumatta siitä, onko edellisen kahden vuoden aikana avattu
vastaavia tariffikiintiöitä.

54 artikla
Tariffikiintiöiden hallinnointia koskeva sähköinen järjestelmä
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta ja 56 artiklan 4 kohta)
1.
Tariffikiintiöiden hallinnoimiseksi on käytettävä koodeksin 16 ar
tiklan 1 kohdan nojalla sitä varten perustettua sähköistä järjestelmää
seuraavia tarkoituksia varten:
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 654/2014, annettu 15 päi
vänä toukokuuta 2014, unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten
kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten ja neuvoston asetuk
sen (EY) N:o 3286/94 muuttamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 50).
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a) tariffikiintiöpyyntöjä, tariffikiintiöihin tehtäviä palautuksia, tariffi
kiintiöiden tilannetta ja näiden tietojen tallentamista koskevien tieto
jen vaihtaminen tulliviranomaisten ja komission välillä;
b) komission suorittama tariffikiintiöpyyntöjen ja -palautusten hallin
nointi;
c) tariffikiintiöiden määrien jakoa koskevien tietojen vaihtaminen tulli
viranomaisten ja komission välillä ja näiden tietojen säilyttäminen;
d) alkuperäisiin tariffikiintiöihin lukemisiin ja tariffikiintiöihin tehtäviin
palautuksiin mahdollisesti vaikuttavia muita tapahtumia tai toimia
koskevien tietojen kirjaaminen.
2.
Komissio asettaa jakotuloksiin liittyvät tiedot saataville kyseisen
järjestelmän kautta.

2 jakso
Vapaaseen liikkeeseen luovutusta tai tavaroiden
vientiä koskeva valvonta
55 artikla
Yleiset säännöt tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta tai
vientiä koskevalle valvonnalle
(Koodeksin 56 artiklan 5 kohta)
1.
Kun komissio vahvistaa vaatimuksen, jonka mukaan tiettyjä tuot
teita on valvottava, kun ne luovutetaan vapaaseen liikkeeseen tai kun ne
viedään, se ilmoittaa tulliviranomaisille kyseisten tavaroiden CN-koodit
ja valvonnassa tarvittavat tiedot hyvissä ajoin ennen valvontavaatimuk
sen soveltamisen alkamista.
Luettelo tiedoista, joita komissio voi vaatia valvonnassa, on liitteessä
21–01.
2.
Kun tavaroita on valvottava vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tai
viennin yhteydessä, tulliviranomaisten on annettava komissiolle asiaan
kuuluvaa menettelyä koskevissa tulli-ilmoituksissa olevat tiedot vähin
tään kerran viikossa.
Kun tavarat luovutetaan koodeksin 194 artiklan 1 kohdan mukaisesti,
tulliviranomaisten on annettava asianomaiset tiedot komissiolle vii
pymättä.
▼M3
3.
Komissio julkistaa 1 kohdassa tarkoitetut tulliviranomaisten anta
mat tiedot ainoastaan koosteena.
3 a.
Komissio myöntää 56 artiklan 2 kohdan mukaisen luvan saa
neille käyttäjille pääsyn pyynnön esittävän jäsenvaltion tulliviranomais
ten antamiin koostamattomiin tietoihin sekä unionin tasolla koostettuihin
tietoihin.
3 b.
Poiketen siitä, mitä 3 a kohdassa säädetään, komissio myöntää
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille pääsyn koostamattomiin
tietoihin, jos tällainen pääsy myönnetään unionin säädöksellä.
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4.
Jos tavarat asetetaan tullimenettelyyn koodeksin 166 artiklassa tar
koitetulla yksinkertaistetulla ilmoituksella tai koodeksin 182 artiklassa
tarkoitetulla ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä ja komission
vaatimat tiedot eivät olleet saatavilla silloin, kun tavarat luovutettiin
koodeksin 194 artiklan 1 kohdan mukaisesti, tulliviranomaisten on vii
pymättä annettava komissiolle kyseiset tiedot koodeksin 167 artiklan
mukaisesti annetun täydentävän ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.
5.
Jos täydentävän ilmoituksen antamista koskevasta velvoitteesta
luovutaan koodeksin 167 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai täydentävä
ilmoitus annetaan tai asetetaan saataville tämän asetuksen 225 artiklan
mukaisesti, luvanhaltijan on lähetettävä komission vaatimat tiedot tulli
viranomaisille vähintään kerran kuukaudessa tai tulliviranomaisten on
poimittava kyseiset tiedot ilmoittajan järjestelmästä.
Tulliviranomaisten on viipymättä tallennettava kyseiset tiedot tämän
asetuksen 56 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään.
▼M3
6.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, luettelo tiedoista, joita
komissio voi vaatia vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevassa val
vonnassa, on liitteessä 21–02 täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578
liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivityksen käyt
töönottopäivään asti.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, luettelo tiedoista, joita komis
sio voi vaatia vientiä koskevassa valvonnassa, on liitteessä 21–02 täy
täntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitettujen kansallis
ten vientijärjestelmien päivityksen käyttöönottopäivään asti.
▼B
56 artikla
Tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta tai vientiä koskevassa
valvonnassa käytettävä sähköinen järjestelmä
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta ja 56 artiklan 5 kohta)
1.
Tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tai viennin valvo
miseksi on käytettävä koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustet
tua sähköistä järjestelmää, jolla lähetetään ja johon tallennetaan seuraa
vat tiedot:
a) tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta tai vientiä koskevat val
vontatiedot;
b) sähköiseen järjestelmään vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta tai
viennistä syötettyjä ja tallennettuja valvontatietoja mahdollisesti päi
vittävät tiedot.
2.
Komissio voi antaa käyttäjille pääsyn 1 kohdassa tarkoitettuun
järjestelmään jäsenvaltioiden esittämien pyyntöjen perusteella.
3.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, komis
sion Surveillance 2 -järjestelmää on käytettävä mainitun kohdan a ja b
alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseen ja tallentamiseen täy
täntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun järjestelmän
parannuksen ensimmäisen vaiheen käyttöönottopäivään asti.
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▼B
2 LUKU

Tavaroiden alkuperä
1 jakso
Muu

kuin

etuuskohteluun
alkuperäselvitys

oikeuttava

57 artikla
Sellaisten tuotteiden alkuperätodistukset, joihin sovelletaan muuhun
kuin etuuskohteluun oikeuttavia erityisiä tuontijärjestelyjä
(Koodeksin 61 artiklan 1 ja 2 kohta)
1.
Kolmannesta maasta peräisin olevien muuhun kuin etuuskohte
luun oikeuttavan erityisjärjestelyn alaisten tavaroiden alkuperätodistus
on silloin, kun kyseisissä järjestelyissä viitataan tähän artiklaan, annet
tava liitteessä 22–14 olevan mallin mukaisella lomakkeella kyseisessä
liitteessä säädettyjä teknisiä määrityksiä noudattaen.
▼M1
Viittauksia asetuksen (ETY) N:o 2454/93 55–65 artiklan mukaisesti
annettujen alkuperätodistusten muihin kuin etuuskohteluun oikeuttaviin
erityisiin tuontijärjestelyihin pidetään viittauksina tässä artiklassa tarkoi
tettuihin alkuperätodistuksiin.
▼B
2.
Alkuperätodistukset antavat sen kolmannen maan toimivaltaiset
tulliviranomaiset, jonka alkuperää muuhun kuin etuuskohteluun oikeut
tavan erityisjärjestelyn alaiset tuotteet ovat, tai kyseisten viranomaisten,
jäljempänä ’antavat viranomaiset’, tätä varten asianmukaisesti valtuut
tama luotettava toimielin, edellyttäen että tuotteiden alkuperä on mää
ritetty koodeksin 60 artiklan mukaisesti.
Antavien viranomaisten on säilytettävä jäljennös kustakin annetusta al
kuperätodistuksesta.
3.
Alkuperätodistukset on annettava ennen kuin niihin merkityt tuot
teet ilmoitetaan vientiin alkuperämaana olevassa kolmannessa maassa.
4.
Edellä 3 kohdasta poiketen alkuperätodistukset voidaan poikkeus
tapauksissa antaa myös niihin merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos
niitä ei erehdyksen, tahattoman laiminlyönnin tai erityisolosuhteiden
vuoksi ole annettu tavaroita vietäessä.
Antavat viranomaiset eivät saa antaa 1 kohdassa säädettyä alkuperäto
distusta jälkikäteen, jolleivät ne totea, että viejän hakemuksessa olevat
tiedot vastaavat asiaankuuluvien vientiasiakirjojen tietoja.

58 artikla
Tietojen antaminen liittyen muuhun kuin etuuskohteluun
oikeuttaviin erityisiin tuontijärjestelyihin koskevaan hallinnolliseen
yhteistyöhön
(Koodeksin 61 artikla)
1.
Kun tiettyjä tuotteita varten käyttöön otetut muuhun kuin etu
uskohteluun oikeuttavat erityiset tuontijärjestelyt perustuvat tämän ase
tuksen 57 artiklassa säädetyn alkuperätodistuksen käyttöön, kyseisten
järjestelyjen soveltaminen edellyttää hallinnollisen yhteistyömenettelyn
luomista, jollei asianomaisissa järjestelyissä toisin määrätä.
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▼B
Kyseisen hallinnollisen yhteistyömenettelyn luomiseksi asianomaisten
kolmansien maiden on lähetettävä komissiolle seuraavat:
a) antavien viranomaisten nimet ja osoitteet sekä kyseisten viranomais
ten käyttämien leimasimien leimanäytteet;
b) niiden valtion viranomaisten nimet ja osoitteet, joille tämän asetuk
sen 59 artiklassa tarkoitetut alkuperätodistusten jälkitarkastuspyynnöt
on määrä lähettää.
Komissio toimittaa kaikki edellä mainitut tiedot jäsenvaltioiden toimi
valtaisille viranomaisille.
2.
Jos jokin kolmas maa ei lähetä 1 kohdassa eriteltyjä tietoja komis
siolle, unionin toimivaltaisten viranomaisten on evättävä muuhun kuin
etuuskohteluun oikeuttavan erityisen tuontijärjestelyn käyttäminen.
59 artikla
Sellaisten tuotteiden alkuperätodistusten jälkitarkastus, joihin
sovelletaan muuhun kuin etuuskohteluun oikeuttavia erityisiä
tuontijärjestelyjä
(Koodeksin 61 artikla)
1.
Tämän asetuksen 57 artiklassa tarkoitettujen alkuperätodistusten
tarkastus tehdään tämän artiklan mukaisesti tulli-ilmoituksen hyväksy
misen jälkeen, jäljempänä ’jälkitarkastus’,
2.
Jos tulliviranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä alkuperätodis
tuksen aitoutta tai sen sisältämien tietojen oikeellisuutta ja jos ne tekevät
satunnaisia jälkitarkastuksia, niiden on pyydettävä tämän asetuksen
58 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua viranomaista tarkasta
maan, onko kyseinen alkuperätodistus aito ja/tai onko ilmoitettu alku
perä todettu asianmukaisesti ja koodeksin 60 artiklan mukaisesti.
Tulliviranomaisten on tätä tarkoitusta varten palautettava alkuperätodis
tus tai sen jäljennös tämän asetuksen 58 artiklan 1 kohdan b alakohdas
sa tarkoitetulle viranomaiselle. Jos ilmoituksen mukana on kauppalasku,
alkuperäinen kauppalasku tai sen jäljennös on oheistettava palautetta
vaan alkuperätodistukseen,
Tulliviranomaisten on tarvittaessa esitettävä syyt jälkitarkastukseen ja
annettava hallussaan olevat tiedot, joiden perusteella epäillään alkuperä
todistuksen sisältämien tietojen oikeellisuutta tai alkuperätodistuksen ai
toutta.
3.
Tämän asetuksen 58 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
viranomaisen on annettava tarkastustulokset tiedoksi tulliviranomaisille
mahdollisimman pian.
Jos vastausta ei ole annettu kuuden kuukauden kuluessa pyynnön lähet
tämisestä 2 kohdan mukaisesti, tulliviranomaisten on evättävä muuhun
kuin etuuskohteluun oikeuttavan erityisen tuontijärjestelyn käyttö ky
seessä olevien tuotteiden osalta.
2 jakso
Etuuskohteluun oikeuttava alkuperä
60 artikla
Tässä jaksossa sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 37 ar
tiklassa säädettyjä määritelmiä.
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▼B
1 alajakso
Menettelyt

alkuperäselvitysten
antamisen
laatimisen helpottamiseksi

tai

61 artikla
Tavarantoimittajan ilmoitukset ja niiden käyttö
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Jos tavarantoimittaja toimittaa viejälle tai kaupan alan toimijalle
tarvittavat tiedot tavaroiden alkuperäaseman määrittämiseksi unionin ja
tiettyjen maiden ja alueiden välistä etuuskohtelukauppaa koskevien
säännösten soveltamiseksi (etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema),
tavarantoimittajan on tehtävä se tavarantoimittajan ilmoituksella.
Kustakin tavaralähetyksestä on laadittava erillinen tavarantoimittajan il
moitus, lukuun ottamatta tämän asetuksen 62 artiklassa säädettyjä ta
pauksia.
2.
Tavarantoimittajan on liitettävä ilmoitus kyseisen lähetyksen kaup
palaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa
kuvaillaan kyseiset tavarat riittävän tarkasti, jotta ne voidaan tunnistaa.
3.
Tavarantoimittaja voi antaa ilmoituksen milloin tahansa, myös sen
jälkeen, kun tavarat on toimitettu.
▼M1
62 artikla
Tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Jos tavarantoimittaja toimittaa säännöllisesti viejälle tai kaupan
alan toimijalle tavaralähetyksiä, ja kaikkien kyseisten tavaroiden alku
peräaseman odotetaan olevan sama, tavarantoimittaja voi antaa yhden
ilmoituksen, joka kattaa kyseisten tavaroiden useita lähetyksiä (tavaran
toimittajan pitkäaikaisilmoitus).
2.
Tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus on laadittava tietyn ajanjak
son aikana lähetettyjä lähetyksiä varten, ja siinä on ilmoitettava kolme
päivämäärää:
a) ilmoituksen laatimispäivä (antamispäivä);
b) ajanjakson alkamispäivä (alkamispäivä), joka ei voi olla aikaisemmin
kuin 12 kuukautta ennen antamispäivää tai myöhemmin kuin 6 kuu
kautta antamispäivän jälkeen;
c) ajanjakson päättymispäivä (päättymispäivä), joka ei voi olla myö
hemmin kuin 24 kuukautta alkamispäivän jälkeen.
3.
Tavarantoimittajan on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle vie
jälle tai kaupan alan toimijalle, jos tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus
ei ole voimassa joidenkin tai kaikkien toimitettujen tai toimitettavien
tavaralähetysten osalta.
▼B
63 artikla
Tavarantoimittajan ilmoituksen laatiminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Tuotteista, jotka ovat saaneet etuuskohteluun oikeuttavan alkuperä
aseman, tavarantoimittajan ilmoitus on laadittava liitteen 22–15 mukai
sesti. Kyseisten tuotteiden tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitukset on
kuitenkin laadittava liitteen 22–16 mukaisesti.
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▼B
2.
Tuotteista, joille on suoritettu valmistus tai käsittely unionissa ja
jotka eivät ole saaneet etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperäasemaa, ta
varantoimittajan ilmoitus on laadittava liitteen 22–17 mukaisesti. Ky
seisten tuotteiden tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitusten tapauksessa
tavarantoimittajan ilmoitukset on kuitenkin laadittava liitteen 22–18 mu
kaisesti.
3.
Tavarantoimittajan ilmoituksessa on oltava tavarantoimittajan oma
kätinen allekirjoitus. Jos kuitenkin sekä tavarantoimittajan ilmoitus että
lasku on laadittu sähköisesti, ne voidaan myös varmentaa sähköisesti tai
tavarantoimittaja voi antaa viejälle tai kaupan alan toimijalle kirjallisen
sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun jokaisesta tavarantoi
mittajan ilmoituksesta, josta hänet voi tunnistaa, niin kuin hän olisi sen
käsin allekirjoittanut.

64 artikla
INF 4 -tiedotustodistusten antaminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Tulliviranomaiset voivat vaatia, että viejän tai kaupan alan toimi
jan on saatava tavarantoimittajalta INF 4 -tiedotustodistus, jolla todiste
taan tavarantoimittajan ilmoituksen oikeellisuus ja aitous.
2.
Sen jäsenvaltion tulliviranomaisten, jossa tavarantoimittajan ilmoi
tus on laadittu, on annettava tavarantoimittajan hakemuksesta INF 4
-tiedotustodistus liitteessä 22–02 olevan mallin mukaisella lomakkeella
kyseisessä liitteessä säädettyjä teknisiä erittelyjä noudattaen. Viranomai
set voivat pyytää todisteita tavarantoimittajan tileistä ja tehdä niitä kos
kevia tarkastuksia sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia.
3.
Tulliviranomaisten on annettava tavarantoimittajalle 90 päivän ku
luessa hakemuksen vastaanottamisesta INF 4 -tiedotustodistus, jossa
todistetaan tavarantoimittajan ilmoituksen oikeellisuus ja aitous.
4.
Tulliviranomaisen, jolle INF 4 -tiedotustodistusta koskeva hake
mus on tehty, on säilytettävä hakemuslomake vähintään kolme vuotta
tai pitempään, jos se on tarpeen unionin ja tiettyjen maiden tai alueiden
välistä etuuskohtelukauppaa koskevien säännösten noudattamiseksi.

65 artikla
Jäsenvaltioiden välinen hallinnollinen yhteistyö
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
Tulliviranomaisten on avustettava toisiaan tavarantoimittajan ilmoituk
sissa annettujen tietojen oikeellisuuden tarkastamisessa.

66 artikla
Tavarantoimittajan ilmoitusten tarkastaminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Jos viejä ei kykene esittämään INF 4 -tiedotustodistusta 120 päivän
kuluessa tulliviranomaisten pyynnöstä, vientijäsenvaltion tulliviranomaiset
voivat pyytää sen jäsenvaltion tulliviranomaisia, jossa tavarantoimittajan
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▼B
ilmoitus on laadittu, vahvistamaan asianomaisten tavaroiden alkuperän
unionin ja tiettyjen maiden välistä etuuskohtelukauppaa koskevien säännös
ten soveltamiseksi.
2.
Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi viejäjäsenvaltion tulliviran
omaisten on lähetettävä jäsenvaltion, jossa tavarantoimittajan ilmoitus
on laadittu, tulliviranomaisille kaikki saatavillaan olevat tiedot ja asia
kirjat ja ilmoitettava tiedustelunsa syyt.
3.
Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltion, jossa tavaran
toimittajan ilmoitus on laadittu, tulliviranomaiset voivat pyytää tavaran
toimittajalta todisteita tai tehdä ilmoitusta koskevia aiheellisia tarkistuk
sia.
4.
Tarkistusta pyytäville tulliviranomaisille on ilmoitettava tuloksista
mahdollisimman pian INF 4 -tiedotustodistuksella.
5.
Jos vastausta ei saada 150 päivän kuluessa tarkistuspyynnöstä tai
jos vastauksessa ei ole riittävästi tietoja asianomaisten tuotteiden alku
perän määrittämiseksi, viejämaan tulliviranomaisten on mitätöitävä tava
rantoimittajan ilmoituksen perusteella laadittu alkuperäselvitys.

67 artikla
Valtuutetun viejän lupa
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Jos unionilla on kolmannen maan kanssa etuuskohtelujärjestely,
jonka mukaan alkuperäselvitys on annettava valtuutetun viejän laa
timana kauppalaskuilmoituksena tai alkuperäilmoituksena, ►M1 unio
nin tullialueelle sijoittautuneet viejät ja jälleenlähettäjät ◄ voivat hakea
valtuutetun viejän lupaa kyseisten ilmoitusten laatimiseksi ja korvaa
miseksi.
2.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 11 artiklan 1 kohdan d
alakohtaa sekä 16, 17 ja 18 artiklaa, jotka koskevat hakemusten hyväk
symisedellytyksiä ja päätösten soveltamisen keskeyttämistä, ja tämän
asetuksen 10 ja 15 artiklaa, jotka koskevat sähköisten järjestelmien
käyttöä tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen sekä myönteisten pää
tösten kumoamista, ei sovelleta valtuutetun viejän lupia koskeviin pää
töksiin.
3.
Valtuutetun viejän lupia myönnetään ainoastaan henkilöille, jotka
täyttävät edellytykset, joista määrätään joko sopimuksissa, joita unioni
on tehnyt eräiden unionin tullialueen ulkopuolisten maiden tai alueiden
kanssa, tai toimenpiteissä, joita unioni on hyväksynyt tällaisten maiden
tai alueiden osalta yksipuolisesti.
4.
Tulliviranomaisten on annettava valtuutetulle viejälle tullin lupa
numero, joka on merkittävä etuuskohteluun oikeuttaviin alkuperäselvi
tyksiin. Tullin lupanumeron ►M1 alussa ◄ on oltava luvan antaneen
jäsenvaltion ISO 3166–1-alpha-2 mukainen maakoodi.
5.
Komissio toimittaa asianomaisille kolmansille maille niiden tulli
viranomaisten osoitteet, jotka vastaavat valtuutettujen viejien laatimien
etuuskohteluun oikeuttavien alkuperäselvitysten valvonnasta.
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▼B
6.
Jos sovellettavassa etuuskohtelujärjestelyssä ei täsmennetä, missä
muodossa kauppalaskuilmoitukset tai alkuperäilmoitukset on annettava,
kyseiset ilmoitukset on laadittava ►M1 liitteessä 22–13 ◄ olevan mal
lin mukaisesti.

7.
Jos sovellettavassa etuuskohtelujärjestelyssä ei täsmennetä kynnys
arvoa, johon asti viejä, joka ei ole valtuutettu viejä, voi laatia kauppa
laskuilmoituksen tai alkuperäilmoituksen, kynnysarvo on 6 000 euroa
kutakin lähetystä kohden.

▼M1
68 artikla
Muiden

kuin

unionin

GSP-järjestelmään
rekisteröinti

kuuluvien

viejien

(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Jos unionilla on etuuskohtelujärjestely, jossa viejän on täytettävä
alkuperäasiakirja asiaankuuluvan unionin lainsäädännön mukaisesti, ky
seisen asiakirjan voi täyttää ainoastaan sellainen viejä, jonka jäsenval
tion tulliviranomaiset ovat rekisteröineet tätä varten. Tällaisten viejien
henkilöllisyys on kirjattava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liit
teessä tarkoitettuun rekisteröidyn viejän järjestelmään, jäljempänä
’REX’. ►M2 Tämän asetuksen 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 ja 91 artiklaa
sovelletaan soveltuvin osin. ◄

2.
Tässä artiklassa ei sovelleta delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446
11 artiklan 1 kohdan d alakohtaa eikä sen 16, 17 ja 18 artiklaa, jotka
koskevat hakemusten hyväksymisedellytyksiä ja päätösten soveltamisen
keskeyttämistä, eikä tämän asetuksen ►M2 10 artiklan 1 kohtaa ja
15 artiklaa ◄. Tähän artiklaan liittyviä hakemuksia ja päätöksiä ei vaih
deta tämän asetuksen 10 artiklassa säädetyllä sähköisellä tieto- ja vies
tintäjärjestelmällä eikä niitä tallenneta siihen.

▼M2

__________

▼M1
4.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos sovellettavassa etu
uskohtelujärjestelyssä ei täsmennetä kynnysarvoa, jota muun viejän kuin
rekisteröidyn viejän täyttämä alkuperäasiakirja voi enintään koskea,
kynnysarvo on 6 000 euroa kutakin lähetystä kohden.

▼M2

__________

6.
Jos unioni voi etuuskohtelujärjestelyn ansiosta poiketa vaatimuk
sesta antaa alkuperätuotteille alkuperäasiakirja, tätä poikkeusta sovelle
taan 103 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti, jos kyseisiä edel
lytyksiä ei vahvisteta asianomaisessa etuuskohtelujärjestelyssä.

7.
Jos unioni voi etuuskohtelujärjestelyn ansiosta poiketa vaatimuk
sesta, jonka mukaan viejän on allekirjoitettava alkuperäasiakirja, tällaista
allekirjoitusta ei vaadita.
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▼M2
69 artikla
Unionin GSP-järjestelmän ulkopuolella annettujen tai laadittujen
alkuperäasiakirjojen korvaaminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Jos alkuperätuotteita, joiden alkuperäasiakirja on annettu tai laa
dittu aikaisemmin muuta koodeksin 56 artiklan 2 kohdan d tai e ala
kohdassa tarkoitettua tullietuutta kuin unionin GSP-järjestelmää varten,
ei ole vielä luovutettu vapaaseen liikkeeseen ja ne on asetettu tullitoimi
paikan valvontaan unionissa, alkuperäinen alkuperäasiakirja voidaan
korvata yhdellä tai useammalla korvaavalla alkuperäasiakirjalla kaikkien
tuotteiden tai osan niistä lähettämiseksi muualle unionin sisällä.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korvaava alkuperäasiakirja voidaan
antaa kaikille seuraaville toimijoille tai seuraavat toimijat voivat laatia
sen itse joko samassa muodossa kuin alkuperäinen alkuperäasiakirja tai
soveltuvin osin 101 artiklan ja liitteen 22–20 mukaisesti laadittuna kor
vaavana alkuperävakuutuksena:

a) viejä, joka on valtuutettu tai rekisteröity unionissa ja joka jälleenlä
hettää tavarat;

b) tavaroiden jälleenlähettäjä unionissa, jos alkuperätuotteiden yhteen
laskettu arvo jaettavassa alkuperäisessä lähetyksessä ei ylitä sovellet
tavaa kynnysarvoa;

c) tavaroiden jälleenlähettäjä unionissa, jos alkuperätuotteiden yhteen
laskettu arvo jaettavassa alkuperäisessä lähetyksessä ylittää sovellet
tavan kynnysarvon, ja jälleenlähettäjä liittää alkuperäisen alkuperä
asiakirjan jäljennöksen korvaavaan alkuperäasiakirjaan.

Kun alkuperäistä alkuperäasiakirjaa ei voida korvata ensimmäisen ala
kohdan mukaisesti, se tullitoimipaikka, jonka valvontaan tavarat on
asetettu, voi antaa 1 kohdassa tarkoitetun korvaavan alkuperäasiakirjan
EUR.1-tavaratodistuksena.

3.
Kun korvaava alkuperäasiakirja on EUR.1-tavaratodistus, korvaa
van EUR.1-tavaratodistuksen antavan tullitoimipaikan vahvistus on mer
kittävä todistuksen 11 kohtaan. Todistuksen 4 kohtaan merkitään samat
alkuperämaata koskevat tiedot kuin alkuperäisessä alkuperäasiakirjassa
on ilmoitettu. Jälleenlähettäjän on allekirjoitettava 12 kohta. Jälleenlä
hettäjä, joka allekirjoittaa 12 kohdan vilpittömässä mielessä, ei vastaa
alkuperäiseen alkuperäasiakirjaan tehtyjen merkintöjen oikeellisuudesta.

Tullitoimipaikan, jolta korvaavaa EUR.1-tavaratodistusta pyydetään, on
merkittävä alkuperäiseen alkuperäasiakirjaan tai sen liitteeseen edelleen
lähetettyjen tuotteiden painot, lukumäärät, lajit ja määrämaa sekä vastaa
van korvaavan todistuksen tai vastaavien korvaavien todistusten sarja
numerot. Tullitoimipaikan on säilytettävä alkuperäinen asiakirja vähin
tään kolme vuotta.
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▼M2
69 a artikla
Tavaroista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema,
saatujen jalostettujen tuotteiden etuuskohteluun oikeuttava
alkuperä
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Kun muilla kuin unionitavaroilla on etuuskohteluun oikeuttava
alkuperäasema unionin ja kolmansien maiden välisen etuuskohtelujärjes
telyn puitteissa ja ne asetetaan sisäiseen jalostusmenettelyyn, niistä saa
duilla jalostetuilla tuotteilla on niitä vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa
katsottava olevan sama etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema kuin
kyseisillä tavaroilla
2.

Edellä 1 kohtaa ei sovelleta missään seuraavista tapauksista:

a) jalostustoimintaan sisältyy lisäksi sellaisia muita kuin unionitavaroi
ta, joita ei tarkoiteta 1 kohdassa, mukaan lukien tavarat, joilla on
etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema eri etuuskohtelujärjestelyn
mukaisesti;
b) jalostetut tuotteet on saatu koodeksin 223 artiklassa tarkoitetuista
vastaavista tavaroista;
c) tulliviranomaiset ovat antaneet luvan tavaroiden väliaikaiseen jälleen
vientiin lisäjalostusta varten koodeksin 258 artiklan mukaisesti.
3.
Kun 1 kohtaa sovelletaan, sisäiseen jalostusmenettelyyn asetetuista
tavaroista annettu tai laadittu alkuperäasiakirja on katsottava jalostetuista
tuotteista annetuksi tai laadituksi alkuperäasiakirjaksi.
▼B
2 alajakso
Edunsaajamaiden

velvollisuudet
järjestelmässä

unionin

GSP-

70 artikla
Velvoite tehdä hallinnollista yhteistyötäREX-järjestelmässä
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
GSP-järjestelmän asianmukaisen soveltamisen turvaamiseksi edun
saajamaiden on sitouduttava:
a) ottamaan käyttöön tarvittavat hallinnolliset rakenteet ja järjestelmät,
mukaan lukien soveltuvin osin kumulaation soveltamiseksi tarvittavat
menettelyt, tässä alajaksossa ja tämän jakson 3–9 alajaksossa sekä
delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 II osaston 1 luvun 2 jakson 2
ja 3 alajaksossa säädettyjen sääntöjen ja menettelyjen täytäntöönpa
nemiseksi ja hallinnoimiseksi kyseisessä maassa ja pitämään niitä
yllä;
b) siihen, että niiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä ko
mission ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kanssa.
2.

Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu yhteistyö muodostuu:

a) kaiken tarvittavan tuen antamisesta komission pyynnöstä silloin, kun
komissio tarkastaa GSP-järjestelmän asianmukaisen hallinnoinnin ky
seisessä maassa, mukaan lukien komission tai jäsenvaltioiden tulli
viranomaisten suorittamat paikalla tehtävät tarkastukset;
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▼B
b) tuotteiden alkuperäaseman ja tässä jaksossa, tämän jakson 3–9 ala
jaksossa sekä delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 II osaston 1
luvun 2 jakson 2 ja 3 alajaksossa säädettyjen muiden edellytysten
noudattamisen tarkastamisessa, mukaan lukien komission tai jäsen
valtioiden tulliviranomaisten pyynnöstä alkuperätutkimusten yhtey
dessä suoritettavat paikalla tehtävät tarkastukset, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta tämän asetuksen 108 ja 109 artiklan soveltamista.
3.
Saadakseen oikeuden soveltaa rekisteröityjen viejien järjestelmää
edunsaajamaiden on toimitettava 1 kohdassa tarkoitettu sitoumus komis
siolle vähintään kolme kuukautta ennen päivää, jona ne aikovat aloittaa
viejien rekisteröinnin.
▼M1
4.
Jos maa tai alue on poistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 978/2012 (1) liitteestä II, delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 55 artiklassa säädettyjä sääntöjä ja menettelyjä sekä tämän
asetuksen 72, 80 ja 108 artiklassa säädettyjä velvoitteita sovelletaan
edelleen kyseiseen maahan tai alueeseen kolmen vuoden ajan siitä päi
västä alkaen, jona se on poistettu kyseisestä liitteestä.
▼B
71 artikla
Hallinnollisen yhteistyön menettelyt ja menetelmät viennissä, jossa
käytetään A-alkuperätodistuksia ja kauppalaskuilmoituksia
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Jokaisen edunsaajamaan on noudatettava seuraavia vaatimuksia tai
varmistettava niiden noudattaminen:
a) delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 II osaston 1 luvun 2 jakson 2
alajaksossa säädetyt vietävien tuotteiden alkuperäsäännöt;
b) A-alkuperätodistusten täyttämistä ja antamista koskevat säännöt;
c) liitteessä 22–09 säädettyjen vaatimusten mukaisesti laadittujen kaup
palaskuilmoitusten käyttöä koskevat säännökset;
d) tämän asetuksen 73 artiklassa tarkoitettua tiedoksiantovelvoitetta
koskevat säännökset;
e) koodeksin 64 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut poikkeusten myöntä
mistä koskevat säännökset.
2.
Edunsaajamaiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteis
työtä komission tai jäsenvaltioiden kanssa erityisesti:
a) antamalla kaiken tarvittavan tuen komission pyynnöstä silloin, kun
komissio tarkastaa GSP-järjestelmän asianmukaisen hallinnoinnin ky
seisessä maassa, mukaan lukien komission tai jäsenvaltioiden tulli
viranomaisten suorittamat paikalla tehtävät tarkastukset;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päi
vänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvos
ton asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012,
s. 1).
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▼B
b) tuotteiden alkuperäaseman ja tässä jaksossa, tämän jakson 3–9 ala
jaksossa sekä delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 II osaston 1
luvun 2 jakson 2 ja 3 alajaksossa säädettyjen muiden edellytysten
noudattamisen tarkastamisessa, mukaan lukien komission tai jäsen
valtioiden tulliviranomaisten pyynnöstä alkuperätutkimusten yhtey
dessä suoritettavat paikalla tehtävät tarkastukset, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta tämän asetuksen 73 ja 110 artiklan soveltamista.
3.
Kun edunsaajamaassa nimetään A-alkuperätodistusten antamiseen
toimivaltainen viranomainen, tarkastetaan kirjallisia alkuperäselvityksiä
ja annetaan unioniin vientiä koskevia A-alkuperätodistuksia, mainitun
edunsaajamaan on katsottava hyväksyneen 1 kohdassa säädetyt edelly
tykset.
4.
Jos maa hyväksytään taikka hyväksytään uudelleen edunsaaja
maaksi asetuksessa (EU) N:o 978/2012 tarkoitettujen tuotteiden osalta,
kyseisen maan alkuperätuotteille on myönnettävä yleisen tullietuusjär
jestelmän mukaiset etuudet, jos ne vietiin kyseisestä edunsaajamaasta
tämän asetuksen 73 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna päivänä tai sen
jälkeen.
5.
Jos maa tai alue on poistettu asetuksen (EU) N:o 978/2012 liit
teestä II, delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 55 artiklassa ja tämän
asetuksen 110 ja 111 artiklassa säädettyä velvoitetta tehdä hallinnollista
yhteistyötä sovelletaan edelleen kyseiseen maahan tai alueeseen kolmen
vuoden ajan siitä päivästä alkaen, jona se on poistettu kyseisestä liit
teestä.
6.
Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita sovelletaan Singapo
reen kolmen vuoden ajan 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

72 artikla
Rekisteröityjen
viejien
järjestelmän
(REX)
soveltamisen
alkamispäivän jälkeen sovellettavat tiedoksiantovelvoitteet
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Edunsaajamaiden on annettava komissiolle tiedoksi niiden alueel
laan olevien viranomaisten nimet, osoitteet ja yhteystiedot, jotka:
a) ovat asianomaisen maan valtion viranomaisia tai toimivat sen halli
tuksen valtuutuksella ja joilla on toimivalta rekisteröidä viejiä REXjärjestelmään sekä muuttaa ja päivittää rekisteröintitietoja ja kumota
rekisteröintejä;
b) ovat asianomaisen maan valtion viranomaisia ja vastuussa hallinnol
lisen yhteistyön varmistamisesta komission ja jäsenvaltioiden tullivi
ranomaisten kanssa, siten kuin säädetään tässä alajaksossa ja tämän
jakson 3–9 alajaksossa sekä delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 II
osaston 1 luvun 2 jakson 2 ja 3 alajaksossa.
2.
Tiedoksianto on lähetettävä komissiolle viimeistään kolmen kuu
kautta ennen päivää, jona edunsaajamaat aikovat aloittaa viejien rekis
teröinnin.
3.
Edunsaajamaiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä mahdol
lisista muutoksista tietoihin, jotka on annettu tiedoksi 1 kohdan nojalla.
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▼B
73 artikla
Rekisteröityjen
viejien
järjestelmän
(REX)
soveltamisen
alkamispäivään asti sovellettavat tiedoksiantovelvoitteet
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Edunsaajamaiden on ilmoitettava komissiolle A-alkuperätodistuk
sia antamaan oikeutettujen alueellaan sijaitsevien valtion viranomaisten
nimet ja osoitteet ja niiden käyttämien leimasimien leimanäytteet sekä
A-alkuperätodistusten ja kauppalaskuilmoitusten tarkastamisesta vastaa
vien valtion viranomaisten nimet ja osoitteet.

Komissio toimittaa nämä tiedot jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Kun
on kysymys aikaisempien tietojen muuttamisesta, komissio ilmoittaa
näiden uusien leimojen voimaantulopäivän edunsaajamaiden toimival
taisten valtion viranomaisten antamien tietojen mukaisesti. Nämä tiedot
on tarkoitettu virkakäyttöön; luovutettaessa tavaroita vapaaseen liikkee
seen kyseiset tulliviranomaiset voivat kuitenkin antaa tuojan tutustua
tässä kohdassa mainittuihin leimanäytteisiin.

Edunsaajamaita, jotka ovat jo antaneet ensimmäisessä alakohdassa vaa
dittavat tiedot, ei velvoiteta antamaan niitä uudelleen, elleivät tiedot ole
muuttuneet.

2.
Tämän asetuksen 71 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi komissio
julkaisee verkkosivustollaan päivämäärän, jona edunsaajamaaksi asetuk
sessa (EU) N:o 978/2012 tarkoitettujen tuotteiden osalta hyväksytty tai
uudelleen hyväksytty maa täytti tämän artiklan 1 kohdassa säädetyt
velvoitteet.

▼M1
3.
Komissio toimittaa edunsaajamaan pyynnöstä sille jäsenvaltioiden
tulliviranomaisten EUR.1-tavaratodistusten antamiseen käyttämien lei
masimien leimanäytteet.

▼B
3 alajakso
Vientiä
koskevat
menettelyt
edunsaajamaissa
ja
unionissa, joita sovelletaan unionin GSP-järjestelmän
puitteissa
rekisteröityjen
viejien
järjestelmän
soveltamiseen asti

74 artikla
A-alkuperätodistuksen antamista koskeva menettely
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
A-alkuperätodistukset annetaan viejän tai tämän edustajan kirjalli
sesta hakemuksesta, johon voidaan liittää muita asianmukaisia täyden
täviä asiakirjoja, joilla osoitetaan, että vietäville tuotteille voidaan antaa
A-alkuperätodistus. A-alkuperätodistukset on annettava liitteessä 22–08
olevan mallin mukaisella lomakkeella.
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▼B
2.
Edunsaajamaiden toimivaltaisten viranomaisten on asetettava Aalkuperätodistus viejän saataville heti, kun vienti on toteutunut tai var
mistunut. Edunsaajamaiden toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin
antaa A-alkuperätodistuksen myös sen jälkeen, kun tuotteet, joita se
koskee, on viety, jos:
a) sitä ei ollut annettu vientiajankohtana erehdysten, tahattomien laimin
lyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi; tai
b) toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä tavalla osoitetaan, että
A-alkuperätodistus oli annettu, mutta sitä ei ollut hyväksytty tuon
nissa teknisistä syistä; tai
c) asianomaisten tuotteiden lopullinen määräpaikka määritettiin kulje
tuksen tai varastoinnin aikana ja sen jälkeen, kun lähetys mahdolli
sesti jaettiin osalähetyksiin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446
43 artiklan mukaisesti.
3.
Edunsaajamaiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa todistuk
sen jälkikäteen vasta tarkistettuaan, että jälkikäteen annettavaa A-alku
perätodistusta koskevassa viejän hakemuksessa annetut tiedot vastaavat
asiaankuuluvien vientiasiakirjojen tietoja ja että A-alkuperätodistusta ei
ollut annettu kyseessä olevien tuotteiden viennin yhteydessä, paitsi jos
A-alkuperätodistusta ei hyväksytty teknisistä syistä. Jälkikäteen annetun
A-alkuperätodistuksen 4 kohtaan on merkittävä ”Issued retrospectively”,
”Délivré a posteriori” tai ”emitido a posteriori”.
4.
Jos A-alkuperätodistus varastetaan tai se katoaa taikka tuhoutuu,
viejä voi pyytää todistuksen antaneilta toimivaltaisilta viranomaisilta
kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjo
jen perusteella. A-alkuperätodistuksen kaksoiskappaleen 4 kohtaan on
tehtävä merkintä ’Duplicate’, ’Duplicata’ tai ’Duplicado’ ja siinä on
myös ilmoitettava alkuperäisen todistuksen antamispäivä ja sarjanumero.
Kaksoiskappale tulee voimaan samana päivänä kuin alkuperäiskappale.
5.
Kun tarkastetaan, onko tuote, jolle A-alkuperätodistusta pyydetään,
asiaankuuluvien alkuperäsääntöjen mukainen, toimivaltaisilla valtion vi
ranomaisilla on oikeus vaatia todistusaineistoa tai tehdä asianmukaisina
pitämänsä tarkastukset.
6.
A-alkuperätodistuksen 2 ja 10 kohdan täyttäminen on vapaaehtois
ta. 12 kohtaan on merkittävä ”unioni” tai jonkin jäsenvaltion nimi. Aalkuperätodistuksen antamispäivä on merkittävä 11 kohtaan. Kyseiseen,
todistuksen antaville toimivaltaisille valtion viranomaisille varattuun
kohtaan merkittävän allekirjoituksen samoin kuin 12 kohtaan merkittä
vän viejän valtuutetun allekirjoittajan allekirjoituksen on oltava käsin
kirjoitettu.

75 artikla
Kauppalaskuilmoituksen laatimisen edellytykset
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Kuka tahansa edunsaajamaassa toimiva viejä voi laatia kauppalas
kuilmoituksen yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensä
enintään 6 000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle,
edellyttäen että ►M1 71 artiklan 2 kohdassa ◄ tarkoitettua hallinnol
lista yhteistyötä sovelletaan tähän menettelyyn.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 45
▼B
2.
Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on oltava valmis mil
loin tahansa viejämaan tulliviranomaisten tai muiden toimivaltaisten
valtion viranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki asianmukaiset asia
kirjat, joilla todistetaan kyseessä olevien tuotteiden alkuperäasema.
3.
Viejän on laadittava kauppalaskuilmoitus ranskan, englannin tai
espanjan kielellä kirjoittamalla se koneella, leimaamalla tai painamalla
kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan
ilmoitus, jonka teksti on liitteessä 22–09. Jos ilmoitus kirjoitetaan käsin,
se on kirjoitettava musteella painokirjaimin. Kauppalaskuilmoituksessa
on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus.
4.
Kauppalaskuilmoituksen käyttöön sovelletaan seuraavia edellytyk
siä:
a) kullekin lähetykselle laaditaan yksi kauppalaskuilmoitus;
b) jos lähetykseen kuuluvat tavarat on jo tarkastettu viejämaassa alku
perätuotteiden käsitteen määritelmän perusteella, viejä voi mainita
tämän tarkastuksen kauppalaskuilmoituksessa.

76 artikla
A-alkuperätodistuksen

antamisen
edellytykset
tapauksessa

kumulaation

(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
Kun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 53, 54, 55 tai 56 artiklan
mukaista kumulaatiota sovelletaan, edunsaajamaan toimivaltaisten val
tion viranomaisten, jotka vastaavat A-alkuperätodistuksen antamisesta
tuotteille, joiden valmistuksessa on käytetty sellaisen osapuolen alkupe
räaineksia, joiden kanssa kumulaatio on sallittua, on otettava huomioon:
a) kun on kyseessä kahdenvälinen kumulaatio, viejän tavarantoimittajan
antama alkuperäselvitys, joka on annettu tämän asetuksen 77 artiklan
säännösten mukaisesti;
b) kun on kyseessä kumulaatio Norjan, Sveitsin tai Turkin kanssa, vie
jän tavarantoimittajan antama alkuperäselvitys, joka on annettu so
veltuvin osin Norjan, Sveitsin tai Turkin asiaankuuluvien alkuperä
sääntöjen mukaisesti;
c) kun on kyseessä alueellinen kumulaatio, viejän tavarantoimittajan
antama alkuperäselvitys eli liitteessä 22–08 olevan mallin mukaisella
lomakkeella annettu A-alkuperätodistus tai tapauksen mukaan kaup
palaskuilmoitus, jonka teksti on liitteessä 22–09;
d) kun on kyseessä laajennettu kumulaatio, viejän tavarantoimittajan
antama alkuperäselvitys, joka on annettu unionin ja asianomaisen
maan välisen asiaankuuluvan vapaakauppasopimuksen määräysten
mukaisesti.
Ensimmäisen alakohdan a, b, c ja d alakohdassa tarkoitetuissa tapauk
sissa A-alkuperätodistuksen 4 kohdassa on oltava tapauksen mukaan
jokin seuraavista maininnoista:
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— ”EU cumulation”, ”Norway cumulation”, ”Switzerland cumulation”,
”Turkey cumulation”, ”regional cumulation”, ”extended cumulation
with country x” tai
— ”Cumul UE”, ”Cumul Norvège”, ”Cumul Suisse”, ”Cumul Tur
quie”, ”cumul régional”, ”cumul étendu avec le pays x” tai
— ”Acumulación UE”, ”Acumulación Noruega”, ”Acumulación Sui
za”, ”Acumulación Turquía”, ”Acumulación regional”, ”Acumula
ción ampliada con el país x”.

77 artikla
Unionin

alkuperäasemaa
koskeva
todiste
kahdenvälistä
kumulaatiota ja valtuutettua viejää varten
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)

1.

Unionin tuotteiden alkuperäasema todistetaan joko:

a) esittämällä liitteessä 22–10 olevan mallin mukaisella lomakkeella
annettava EUR.1-tavaratodistus tai
b) esittämällä
kauppalaskuilmoitus,
jonka
teksti
on
►M1 __________ ◄ liitteessä 22–09. Kauppalaskuilmoituksen
voi laatia kuka tahansa viejä lähetyksistä, joiden sisältämien alkupe
rätuotteiden yhteisarvo on enintään 6 000 euroa, tai unionin valtuu
tettu viejä.
2.
Viejän tai tämän edustajan on tehtävä EUR.1-tavaratodistuksen 2
kohtaan merkinnät ”GSP beneficiary countries” ja ”EU” tai ”Pays bé
néficiaires du SPG” ja ”UE”.
3.
Tämän alajakson ja tämän jakson 3–9 alajakson sekä delegoidun
asetuksen (EU) 2015/2446 II osaston 1 luvun 2 jakson 2 ja 3 alajakson
säännöksiä, jotka koskevat A-alkuperätodistusten antamista, käyttöä ja
jälkitarkastusta, sovelletaan soveltuvin osin EUR.1-tavaratodistuksiin ja,
lukuun ottamatta niiden antamista koskevia säännöksiä, kauppalaskuil
moituksiin.
4.
Jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat antaa unionin tullialueelle
sijoittautuneelle viejälle, jäljempänä ’valtuutettu viejä’, joka harjoittaa
unionin alkuperätuotteiden usein tapahtuvaa vientiä kahdenvälisen ku
mulaation puitteissa, luvan laatia kauppalaskuilmoituksia kyseessä ole
vien tuotteiden arvosta riippumatta, jos se antaa kaikki tulliviranomais
ten tarpeellisina pitämät takeet seuraavien todentamiseksi:
a) tuotteiden alkuperäasema;
b) muiden kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavien vaatimusten täyttymi
nen.
5.
Tulliviranomaiset voivat asettaa valtuutetun viejän aseman myön
tämiselle kaikki tarpeellisina pitämänsä edellytykset. Tulliviranomaisten
on annettava valtuutetulle viejälle tullin lupanumero, joka on merkittävä
kauppalaskuilmoitukseen.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 47
▼B
6.
Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvankäyttöä. Tulli
viranomaiset voivat milloin tahansa peruuttaa luvan.
Niiden on peruutettava lupa seuraavissa tapauksissa:
a) valtuutettu viejä ei enää anna 4 kohdassa tarkoitettuja takeita;
b) valtuutettu viejä ei täytä 5 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä;
c) valtuutettu viejä käyttää lupaa muutoin väärin.
7.
Valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan kauppa
laskuilmoituksia, jos valtuutettu viejä antaa tulliviranomaisille kirjallisen
sitoumuksen, että hän ottaa jokaisesta kauppalaskuilmoituksesta, josta
hänet voidaan tunnistaa, täyden vastuun, niin kuin hän olisi käsin alle
kirjoittanut sen.

4 alajakso
Vientiä
koskevat
menettelyt
edunsaajamaissa
ja
unionissa, joita sovelletaan unionin GSP-järjestelmän
puitteissa
rekisteröityjen
viejien
järjestelmän
soveltamisen alkamispäivästä alkaen

78 artikla
Viejien

rekisteröitymisvelvollisuus
vapauttaminen

ja

velvollisuudesta

(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.

GSP-järjestelmää on sovellettava seuraavissa tapauksissa:

a) kyseessä ovat rekisteröidyn viejän viemät tavarat, jotka täyttävät
tässä alajaksossa, tämän jakson 3–9 alajaksossa sekä [asetuksen
(EU) N:o 952/2013 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446] II osaston 1 luvun 2 jakson 2 ja 3 alajaksossa
säädetyt vaatimukset;
b) yhdestä tai useammasta kollista koostuva lähetys, joka sisältää minkä
tahansa viejän viemiä alkuperätuotteita, joiden yhteisarvo on enin
tään 6 000 euroa.
2.
Alkuperätuotteiden arvo lähetyksessä on kaikkien yhteen lähetyk
seen sisältyvien sellaisten alkuperätuotteiden arvo, jotka viejämaassa
laadittu alkuperävakuutus kattaa.

79 artikla
Rekisteröintimenettely edunsaajamaissa ja vientiä koskevat
menettelyt, joita sovelletaan siirtymäkaudella rekisteröityjen
viejien järjestelmän soveltamiseen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Edunsaajamaiden on aloitettava viejien rekisteröinti 1 päivänä tam
mikuuta 2017.
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▼B
Jos edunsaajamaa ei kuitenkaan kykene aloittamaan rekisteröintiä kysei
senä päivänä, sen on annettava komissiolle 1 päivään heinäkuuta 2016
mennessä kirjallinen tieto siitä, että se lykkää viejien rekisteröinnin
aloittamisen 1 päivään tammikuuta 2018 tai 1 päivään tammikuuta
2019.
2.
Edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten on kahdentoista kuu
kauden ajan siitä, kun kyseinen maa aloittaa viejien rekisteröinnin, jat
kettava A-alkuperätodistusten antamista pyynnöstä viejille, jotka eivät
ole todistuksen hakuajankohtana vielä rekisteröityneet.
Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti annetut A-alkuperä
todistukset on hyväksyttävä unionissa alkuperäselvityksiksi, jos ne on
annettu ennen asianomaisen viejän rekisteröitymistä, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta tämän asetuksen 94 artiklan 2 kohdan soveltamista.
Jos edunsaajamaalla on vaikeuksia toteuttaa rekisteröintiprosessi edellä
tarkoitetun kahdentoista kuukauden kuluessa, sen toimivaltaiset viran
omaiset voivat pyytää komissiolta määräajan pidennystä. Määräaikaa
voidaan pidentää enintään kuudella kuukaudella.
3.
Edunsaajamaan viejien, riippumatta siitä ovatko ne rekisteröityjä
tai eivät, on siitä päivästä alkaen, jona edunsaajamaa aikoo aloittaa
viejien rekisteröinnin, annettava lähetetyistä alkuperätuotteista alkuperä
vakuutus, jos niiden arvo on enintään 6 000 euroa.
Kun viejät on rekisteröity, heidän on tämän asetuksen 86 artiklan 4
kohdan mukaisesta rekisteröintinsä voimassaolon alkamispäivästä alkaen
annettava alkuperävakuutus lähetetyistä alkuperätuotteista, jos niiden
arvo on yli 6 000 euroa.
4.
Kaikkien edunsaajamaiden on sovellettava rekisteröidyn viejän jär
jestelmää viimeistään 30 päivästä kesäkuuta 2020.

5 alajakso

80 artikla
Rekisteröityjen viejien tietokanta: viranomaisten velvollisuudet
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Komissio perustaa järjestelmän sellaisten viejien rekisteröimiseksi,
joilla on valtuudet todistaa tavaroiden alkuperä, ’jäljempänä REX-järjes
telmä’, ja asettaa sen saataville 1 päivään tammikuuta 2017 mennessä.
▼M2
2.
Kun edunsaajamaiden toimivaltaiset viranomaiset vastaanottavat
liitteessä 22–06 tarkoitetun täydellisen hakemuksen, niiden on vii
pymättä annettava viejälle rekisteröidyn viejän numero ja syötettävä
REX-järjestelmään rekisteröidyn viejän numero, rekisteröintitiedot sekä
päivä, josta alkaen rekisteröinti on voimassa 86 artiklan 4 kohdan mu
kaisesti.
Kun jäsenvaltioiden tulliviranomaiset vastaanottavat liitteessä 22–06A
tarkoitetun täydellisen hakemuksen, niiden on viipymättä annettava vie
jälle tai tapauksen mukaan tavaroiden jälleenlähettäjälle rekisteröidyn
viejän numero ja syötettävä REX-järjestelmään rekisteröidyn viejän nu
mero, rekisteröintitiedot sekä päivä, josta alkaen rekisteröinti on voi
massa 86 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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▼M2
Edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten tai jäsenvaltion tulliviran
omaisten on ilmoitettava viejälle tai tapauksen mukaan tavaroiden jäl
leenlähettäjälle kyseiselle viejälle tai tavaroiden jälleenlähettäjälle an
nettu rekisteröidyn viejän numero sekä päivä, josta alkaen rekisteröinti
on voimassa.
▼B
3.
Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että hakemuksessa anne
tut tiedot ovat epätäydellisiä, niiden on ilmoittava tästä viejälle vii
pymättä.
4.
Edunsaajamaiden toimivaltaisten viranomaisten ja jäsenvaltioiden
tulliviranomaisten on pidettävä rekisteröimänsä tiedot ajan tasalla. Nii
den on muutettava kyseisiä tietoja välittömästi saatuaan rekisteröidyltä
viejältä tiedot tämän asetuksen 89 artiklan mukaisesti. ►M1 Edunsa
ajamaan toimivaltaisten viranomaisten tai jäsenvaltion tulliviranomaisten
on ilmoitettava rekisteröidylle viejälle sen rekisteröintitietojen
muuttamisesta. ◄

81 artikla
Eräiden säännösten soveltamisen alkamispäivä
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Tämän asetuksen 70, 72, 78–80, 82–93, 99–107, 108, 109 ja
112 artiklaa sovelletaan REX-järjestelmään edunsaajamaassa rekisteröi
tyjen viejien harjoittamaan tavaroiden vientiin siitä päivästä, jona kysei
nen edunsaajamaa aloittaa viejien rekisteröinnin kyseiseen järjestelmään.
Unionin viejien tapauksessa kyseisiä artikloja sovelletaan 1 päivästä
tammikuuta 2017.
2.
Tämän asetuksen 71, 73, 74–77, 94–98 ja 110–112 artiklaa sovel
letaan niidenviejien harjoittamaan tavaroiden vientiin, joita ei ole rekis
teröity REX-järjestelmään edunsaajamaassa. Unionin viejien tapauksessa
kyseisiä artikloja sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2017 asti.

82 artikla
Rekisteröityjen viejien tietokanta: pääsyoikeudet tietokantaan
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Komissio varmistaa, että REX-järjestelmään annetaan pääsy tämän
artiklan mukaisesti.
2.

Komissiolla on oikeus tarkastella kaikkia tietoja.

3.
Edunsaajamaan toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava oikeus tar
kastella rekisteröimiensä viejien tietoja.
4.
Jäsenvaltioiden tulliviranomaisilla on oltava oikeus tarkastella re
kisteröimiänsä tietoja ja muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisten sekä
edunsaajamaiden toimivaltaisten viranomaisten ja Norjan, Sveitsin tai
Turkin rekisteröimiä tietoja. Tämän tietoihin pääsyn tarkoituksena on
oltava tulli-ilmoitusten tarkastaminen koodeksin 188 artiklan mukaisesti
tai jälkitarkastus koodeksin 48 artiklan mukaisesti.
5.
Komissio tarjoaa edunsaajamaiden toimivaltaisille viranomaisille
suojatun pääsyn REX-järjestelmään.
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▼B
6.
Jos maa tai alue on poistettu asetuksen (EU) N:o 978/2012 liit
teestä II, sen toimivaltaisten viranomaisten on säilytettävä pääsy REXjärjestelmään niin pitkään, että ne voivat täyttää velvoitteensa tämän
asetuksen 70 artiklan mukaisesti.
▼M2
7.
Komissio saattaa seuraavat tiedot julkisesti saataville edellyttäen,
että viejä on antanut suostumuksensa allekirjoittamalla liitteessä 22–06
tai tapauksen mukaan liitteessä 22–06A olevan mallin mukaisen lomak
keen 6 kohdan:
a) rekisteröidyn viejän nimi, siten kuin liitteessä 22–06 tai tapauksen
mukaan liitteessä 22–06A olevan mallin mukaisen lomakkeen 1 koh
dassa ilmoitetaan;
b) rekisteröidyn viejän sijoittautumispaikan osoite, siten kuin liitteessä
22–06 tai tapauksen mukaan liitteessä 22–06A olevan mallin mukai
sen lomakkeen 1 kohdassa ilmoitetaan;
c) yhteystiedot, siten kuin liitteessä 22–06 tai tapauksen mukaan liit
teessä 22–06A olevan mallin mukaisen lomakkeen 1 ja 2 kohdassa
ilmoitetaan;
d) etuuskohteluun oikeuttavien tavaroiden alustava kuvaus, mukaan lu
ettuna suuntaa-antava luettelo harmonoidun järjestelmän nimikkeistä
ja ryhmistä, siten kuin liitteessä 22–06 tai tapauksen mukaan liit
teessä 22–06A olevan mallin mukaisen lomakkeen 4 kohdassa ilmoi
tetaan;
e) rekisteröidyn viejän EORI-numero, siten kuin liitteessä 22–06A ole
van mallin mukaisen lomakkeen 1 kohdassa ilmoitetaan, tai rekiste
röidyllä viejällä oleva toimijan tunnistenumero (TIN), siten kuin liit
teessä 22–06 olevan mallin mukaisen lomakkeen 1 kohdassa ilmoi
tetaan;
f) se, onko rekisteröity viejä kaupan alan toimija vai tuottaja, siten kuin
liitteessä 22–06 tai tapauksen mukaan liitteessä 22–06A olevan mal
lin mukaisen lomakkeen 3 kohdassa ilmoitetaan.
Kieltäytyminen 6 kohdan allekirjoittamisesta ei ole riittävä peruste sille,
että viejän rekisteröinnistä kieltäydytään.
▼B
8.

Komissio antaa seuraavat tiedot aina julkisesti saataville:

a) rekisteröidyn viejän numero;
▼M2
b) rekisteröidyn viejän rekisteröintipäivä;
▼B
►M2 c) ◄ rekisteröinnin voimassaolon alkamispäivä;
►M2 d) ◄ tapauksen mukaan rekisteröinnin peruuttamispäivä;
►M2 e) ◄ tieto siitä, sovelletaanko rekisteröintiä myös vientiin,
jonka kohdemaana on Norja, Sveitsi tai Turkki;
►M2 f) ◄

REX-järjestelmän ja julkisen verkkosivuston viimeisim
män synkronoinnin päivämäärä.
83 artikla
Rekisteröityjen viejien tietokanta: tietosuoja
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)

1.
REX-järjestelmään kirjattuja tietoja on käsiteltävä yksinomaan
tässä alajaksossa säädetyn GSP-järjestelmän soveltamiseksi.
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▼B
2.
Rekisteröidyille viejille on annettava Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) 11 artiklan 1 kohdan a–e
alakohdassa tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
95/46/EY (2) 10 artiklassa säädetyt tiedot. Lisäksi niille on annettava
seuraavat tiedot:
a) tiedot niiden käsittelyjen oikeusperustasta, joihin tiedot on tarkoitet
tu;
b) tietojen säilytysaika.
Nämä tiedot on annettava rekisteröidyille viejille ilmoituksella, joka on
liitetty liitteen 22–06 ►M2 tai tapauksen mukaan liitteessä 22–06A ◄
mukaiseen rekisteröidyn viejän asemaa koskevaan hakemukseen.
3.
Kutakin edunsaajamaan toimivaltaista viranomaista ja kutakin jä
senvaltion tulliviranomaista, joka on kirjannut tietoja REX-järjestel
mään, on pidettävä rekisterinpitäjänä kyseisten tietojen käsittelyn osalta.
Komissiota on pidettävä yhteisenä rekisterinpitäjänä kaikkien tietojen
käsittelyn osalta, jotta voidaan varmistaa, että kaikki rekisteröidyn viejän
oikeudet toteutuvat.
4.
Rekisteröityjen viejien oikeuksien käytön liitteessä 22–06
►M2 tai tapauksen mukaan liitteessä 22–06A ◄ lueteltujen sellaisten
tietojen käsittelyn osalta, jotka on tallennettu REX-järjestelmään ja joita
käsitellään kansallisissa järjestelmissä, on tapahduttava tiedot tallenta
neen jäsenvaltion sellaisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti, jolla
pannaan täytäntöön direktiivi 95/46/EY.
5.
Jäsenvaltioiden, jotka toistavat kansallisissa järjestelmissään sellai
sia REX-järjestelmän tietoja, joihin niillä on pääsy, on pidettävä kyseiset
toistetut tiedot ajan tasalla.
6.
Rekisteröityjen viejien oikeuksien käytön kyseisten viejien sellais
ten rekisteröintitietojen osalta, joita käsitellään komissiossa, on tapah
duttava asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.
7.
Rekisteröidyn viejän esittämä pyyntö käyttää oikeutta tutustua tie
toihin, oikaista niitä ja poistaa tai suojata ne asetuksen (EY) N:o
45/2001 mukaisesti on toimitettava kyseisten tietojen rekisterinpitäjälle,
jonka on käsiteltävä pyyntö.
Jos rekisteröity viejä esittää tällaisen pyynnön komissiolle yrittämättä
saada oikeuksiaan tietojen rekisterinpitäjältä, komissio toimittaa kysei
sen pyynnön rekisteröidyn viejän tietojen rekisterinpitäjälle.
Jos rekisteröity viejä ei saa oikeuksiaan kyseiseltä tietojen rekisterinpi
täjältä, sen on esitettävä asiaa koskeva pyyntö komissiolle, joka toimii
rekisterinpitäjänä. Komissiolla on oikeus oikaista, poistaa tai suojata
tiedot.
8.
Kansallisten tietosuojavalvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuo
javaltuutetun on toimivaltansa rajoissa tehtävä yhteistyötä ja varmistet
tava rekisteritietojen koordinoitu valvonta.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päi
vänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikku
vuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä
lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).
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▼B
Niiden on tarpeen mukaan toimivaltansa rajoissa vaihdettava asiaan
kuuluvia tietoja, avustettava toisiaan tarkastusten ja tutkimusten tekemi
sessä, tarkasteltava tämän asetuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyviä
ongelmia, tutkittava riippumattomaan valvontaan tai rekisteröidyn oike
uksien käyttöön liittyviä ongelmia, laadittava yhdenmukaisia ehdotuksia
yhteisiksi ratkaisuiksi ongelmiin sekä lisättävä tietoisuutta tietosuoja
oikeuksista.

84 artikla
Jäsenvaltioihin sovellettavat tiedoksiantovelvoitteet rekisteröidyn
viejän järjestelmän (REX) täytäntöönpanemiseksi
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi niiden tulliviranomais
tensa nimet, osoitteet ja yhteystiedot, jotka ovat:
a) toimivaltaisia rekisteröimään viejiä ja tavaroiden jälleenlähettäjiä
REX-järjestelmään, muuttamaan ja päivittämään rekisteröintitietoja
ja peruuttamaan rekisteröinti;
b) vastuussa hallinnollisen yhteistyön varmistamisesta edunsaajamaiden
toimivaltaisten tulliviranomaisten kanssa, siten kuin tässä alajaksossa
ja tämän jakson 3–9 alajaksossa sekä delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 II osaston 1 luvun 2 jakson 2 ja 3 alajaksossa säädetään.
Tiedoksianto on lähetettävä komissiolle viimeistään 30 päivänä syys
kuuta 2016.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle viipymättä tiedoksi mahdolliset
muutokset ensimmäisen alakohdan nojalla ilmoitettuihin tietoihin.

85 artikla
Rekisteröintimenettely jäsenvaltioissa ja vientiä koskevat menettelyt,
joita
sovelletaan
siirtymäkaudella
rekisteröityjen
viejien
järjestelmän soveltamiseen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Jäsenvaltioiden on aloitettava alueelleen sijoittautuneiden viejien
rekisteröinti 1 päivänä tammikuuta 2017.
▼M1
2.
Kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on lopetettava EUR.1tavaratodistusten antaminen ja valtuutettujen viejien on lopetettava
kauppalaskuilmoitusten laatiminen delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 53 artiklan mukaista kumulaatiota varten 1 päivänä tammi
kuuta 2018.
▼B
3.
Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on annettava EUR.1-tavaratodis
tuksia tai korvaavia A-alkuperätodistuksia vielä rekisteröimättömien vie
jien tai tavaroiden jälleenlähettäjien pyynnöstä 31 päivään joulukuuta
2017 asti. Tätä sovelletaan myös, jos unioniin lähetettävien alkuperätu
otteiden mukana on edunsaajamaassa rekisteröidyn viejän laatimat alku
perävakuutukset.
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▼M1
Jäsenvaltioiden valtuutetut viejät, joita ei vielä ole rekisteröity, voivat
laatia kauppalaskuilmoituksia delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446
53 artiklan mukaista kumulaatiota varten 31 päivään joulukuuta 2017
saakka.

▼B
4.
Unionin viejien, riippumatta siitä ovatko ne rekisteröityjä tai eivät,
on 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen annettava lähetetyistä alkuperä
tuotteista alkuperävakuutus, jos niiden arvo on enintään 6 000 euroa.

Kun viejät on rekisteröity, niiden on tämän asetuksen 86 artiklan 4
kohdan mukaisesta rekisteröintinsä voimassaolon alkamispäivästä alkaen
annettava alkuperävakuutus lähetetyistä alkuperätuotteista, jos niiden
arvo on yli 6 000 euroa.

5.
Rekisteröidyt tavaroiden jälleenlähettäjät voivat antaa korvaavia
alkuperävakuutuksia siitä päivästä alkaen, jona niiden rekisteröinti on
voimassa tämän asetuksen 86 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Tätä sovel
letaan riippumatta siitä, onko tavaroiden mukana edunsaajamaassa an
nettu A-alkuperätodistus tai viejän laatima kauppalaskuilmoitus tai al
kuperävakuutus.

86 artikla
Hakemus rekisteröidyksi viejäksi
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Tullakseen rekisteröidyksi viejäksi viejän on jätettävä hakemus sen
edunsaajamaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa hänellä on päätoi
mipaikka tai johon hän on pysyvästi sijoittautunut.

Hakemus on tehtävä liitteessä 22–06 olevan mallin mukaisella lomak
keella.

2.
Tullakseen rekisteröidyksi viejäksi unionin tullialueelle sijoittautu
neen viejän tai tavaroiden jälleenlähettäjän on jätettävä hakemus ky
seessä olevan jäsenvaltion tulliviranomaiselle. Hakemus on tehtävä
►M2 liitteessä 22–06A ◄ olevan mallin mukaisella lomakkeella.

▼M1
3.
Unionin, Norjan tai Sveitsin GSP-järjestelmässä tapahtuvaa vientiä
varten viejät on tarpeen rekisteröidä vain yhden kerran.

Edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten on annettava rekisteröidyn
viejän numero viejälle unionin, Norjan ja Sveitsin GSP-järjestelmissä
tapahtuvaa vientiä varten, jos kyseiset maat ovat tunnustaneet kyseisen
rekisteröijämaan edunsaajamaaksi.

Ensimmäistä ja toista alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin Turkin GSPjärjestelmässä tapahtuvaan vientiin, kun Turkki aloittaa REX-järjestel
män soveltamisen. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa
lehdessä (C-sarjassa) päivämäärän, jona Turkki alkaa soveltaa tätä jär
jestelmää.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 54
▼B
4.
Rekisteröinti on voimassa siitä päivästä alkaen, jona edunsaaja
maan toimivaltaiset viranomaiset tai jäsenvaltion tulliviranomaiset ovat
vastaanottaneet 1 ja 2 kohdan mukaisen asianmukaisesti täytetyn rekis
teröintihakemuksen.
5.
Jos viejä käyttää edustajaa vientimuodollisuuksien suorittamiseksi
ja kyseinen viejän edustaja on myös rekisteröity viejä, tämä edustaja ei
saa käyttää omaa rekisteröidyn viejän numeroaan.
▼M1
87 artikla
Rekisteröityjen viejien järjestelmä: julkaisuvaatimus
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
Komissio julkaisee verkkosivustollaan päivämäärän, jona edunsaajamaat
alkavat soveltaa REX-järjestelmää. Komissio pitää nämä tiedot ajan
tasalla.
▼B
88 artikla
Unionin GSP-järjestelmän edunsaajamaaksi tulevan maan viejien
rekisteröinti ilman eri toimenpiteitä
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
Kun maa lisätään asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä II olevaan
edunsaajamaiden luetteloon, komissio aktivoi ilman eri toimenpiteitä
GSP-järjestelmäänsä varten kaikkien kyseisessä maassa rekisteröityjen
viejien rekisteröinnit edellyttäen, että kyseisten viejien rekisteröintitiedot
ovat saatavilla REX-järjestelmässä ja voimassa ainakin Norjan, Sveitsin
tai Turkin GSP-järjestelmässä.
Tässä tapauksessa viejän, joka on jo rekisteröity ainakin Norjan, Sveit
sin tai Turkin GSP-järjestelmään, ei tarvitse jättää hakemusta toimival
taisille viranomaisilleen unionin GSP-järjestelmään rekisteröimistä var
ten.

89 artikla
▼M1
Rekisteröinnin kumoaminen
▼B
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Rekisteröityjen viejien on ilmoitettava viipymättä edunsaajamaan
toimivaltaisille viranomaisille tai jäsenvaltion tulliviranomaisille muu
toksista tiedoissa, jotka ne ovat toimittaneet rekisteröintiään varten.
2.
Rekisteröityjen viejien, jotka eivät enää täytä edellytyksiä tavaroi
den viemiseksi GSP-järjestelmässä tai jotka eivät enää aio viedä tava
roita kyseisessä järjestelmässä, on ilmoitettava asiasta edunsaajamaan
toimivaltaisille viranomaisille tai jäsenvaltion tulliviranomaisille.
3.
Edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten tai jäsenvaltion tul
liviranomaisten on kumottava rekisteröinti, jos rekisteröity viejä:
a) ei ole enää olemassa;
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b) ei enää täytä edellytyksiä tavaroiden viemiseksi GSP-järjestelmässä;
c) on ilmoittanut edunsaajamaan toimivaltaiselle viranomaiselle tai jä
senvaltion tulliviranomaisille, ettei aio enää viedä tavaroita GSP-jär
jestelmässä;
d) tahallisesti tai tuottamuksellisesti laatii tai laadituttaa virheellisiä tie
toja sisältävän alkuperävakuutuksen, jonka perusteella rekisteröity
viejä oikeudettomasti hyötyy tullietuuskohtelusta.
4.
Edunsaajamaan toimivaltainen viranomainen tai jäsenvaltion tulli
viranomainen voi kumota rekisteröinnin, jos rekisteröity viejä ei pidä
rekisteröintitietojaan ajan tasalla.
5.
Rekisteröinnin kumoaminen tulee voimaan myöhemmin eli ku
moamispäivän jälkeen laadittujen alkuperävakuutusten osalta. Rekiste
röinnin kumoaminen ei vaikuta sellaisten alkuperävakuutusten pätevyy
teen, jotka on laadittu ennen kuin kumoamisesta on ilmoitettu rekiste
röidylle viejälle.
6.
Edunsaajamaan toimivaltaisen viranomaisen tai jäsenvaltion tulli
viranomaisten on ilmoitettava rekisteröidylle viejälle viejän rekisteröin
nin kumoamisesta ja päivämäärä, jona kumoaminen tulee voimaan.
7.
Viejällä tai tavaroiden jälleenlähettäjällä on oltava mahdollisuus
hakea muutosta rekisteröintinsä kumoamiseen.
8.
Viejän rekisteröinnin kumoaminen on mitätöitävä, jos kyseessä on
virheellinen kumoaminen. Viejällä tai tavaroiden jälleenlähettäjällä on
oltava oikeus käyttää rekisteröinnin yhteydessä saamaansa rekisteröidyn
viejän numeroa.
9.
Viejät tai tavaroiden jälleenlähettäjät, joiden rekisteröinti on ku
mottu, voivat jättää uuden rekisteröidyn viejän asemaa koskevan hake
muksen tämän asetuksen 86 artiklan mukaisesti. Viejät tai tavaroiden
jälleenlähettäjät, joiden rekisteröinti on kumottu 3 kohdan d alakohdan
ja 4 kohdan mukaisesti, voidaan rekisteröidä uudelleen vain, jos ne
osoittavat edunsaajamaan toimivaltaisille viranomaisille tai jäsenvaltion
tulliviranomaisille, jotka olivat rekisteröineet ne, että ne ovat korjanneet
rekisteröinnin kumoamiseen johtaneen tilanteen.
10.
Edunsaajamaan toimivaltaisen viranomaisen tai jäsenvaltion tulli
viranomaisten, joka tai jotka alun perin kirjasivat myöhemmin kumotun
rekisteröinnin tiedot REX-järjestelmään, on pidettävä kyseiset tiedot
REX-järjestelmässä enintään kymmenen kalenterivuotta sen kalenteri
vuoden päättymisestä, jona kumoaminen tapahtui. Näiden kymmenen
kalenterivuoden jälkeen edunsaajamaan toimivaltaisen viranomaisen tai
jäsenvaltion tulliviranomaisten on poistettava tiedot.

90 artikla
▼M1
Rekisteröintien kumoaminen ilman eri toimenpiteitä, jos maa
poistetaan edunsaajamaiden luettelosta
▼B
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Komissio kumoaa kaikkien tietyssä edunsaajamaassa rekisteröityjen
viejien rekisteröinnit, jos kyseinen edunsaajamaa poistetaan asetuksen
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(EU) N:o 978/2012 liitteessä II olevasta edunsaajamaiden luettelosta tai
jos edunsaajamaalle myönnetyt tullietuudet on peruutettu väliaikaisesti
asetuksen (EU) N:o 978/2012 mukaisesti.
2.
Jos tällainen maa lisätään uudestaan kyseiseen luetteloon tai jos
edunsaajamaalle myönnettyjen tullietuuksien väliaikainen peruuttaminen
päätetään, komissio aktivoi uudestaan kaikkien kyseisessä maassa rekis
teröityjen viejien rekisteröinnit edellyttäen, että viejien rekisteröintitiedot
ovat saatavilla REX-järjestelmässä ja ovat pysyneet voimassa vähintään
Norjan, Sveitsin tai Turkin GSP-järjestelmässä. Muussa tapauksessa vie
jät on rekisteröitävä uudelleen tämän asetuksen 86 artiklan mukaisesti.
3.
Jos jonkin edunsaajamaan kaikkien rekisteröityjen viejien rekiste
röinnit peruutetaan ensimmäisen kohdan mukaisesti, peruutettujen rekis
teröintien tiedot säilytetään REX-järjestelmässä vähintään kymmenen
kalenterivuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona peruuttaminen
tapahtui. Tällaisen kymmenen vuoden ajanjakson jälkeen ja kun edunsa
ajamaa ei ole enää ollut edunsaajamaa yli kymmeneen vuoteen Norjan,
Sveitsin tai Turkin tullietuusjärjestelmässä, komissio poistaa peruutettu
jen rekisteröintien tiedot REX-järjestelmästä.

91 artikla
Viejien velvoitteet
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Viejien ja rekisteröityjen viejien on noudatettava seuraavia velvoit
teita:
a) niiden on pidettävä asianmukaista liikekirjanpitoa etuuskohteluun oi
keutettujen tavaroiden tuotannosta ja toimituksista;
b) niiden on pidettävä saatavilla kaikki valmistuksessa käytettyihin ai
neksiin liittyvät todisteet;
c) niiden on säilytettävä kaikki valmistuksessa käytettyihin aineksiin
liittyvät tulliasiakirjat;
d) niiden on säilytettävä vähintään kolme vuotta sen kalenterivuoden
päättymisestä, jona alkuperävakuutus laadittiin, tai pidempään, jos
kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, tiedot:
i) laatimistaan alkuperävakuutuksista;
ii) alkuperä- ja ei-alkuperäaineksiaan koskevasta sekä tuotanto- ja
varastokirjanpidostaan.
Kyseinen kirjanpito ja alkuperävakuutukset voidaan säilyttää sähköi
sessä muodossa, mutta sen on mahdollistettava vietyjen tuotteiden val
mistuksessa käytettyjen kaikkien ainesten jäljittäminen ja niiden alkupe
räaseman vahvistaminen.
2.
Edellä 1 kohdassa säädettyjä velvoitteita sovelletaan myös tavaran
toimittajiin, jotka antavat viejille tavarantoimittajan ilmoituksia, joissa
vahvistetaan niiden toimittamien tavaroiden alkuperäasema.
3.
Tavaroiden jälleenlähettäjien, riippumatta siitä, ovatko ne rekiste
röityjä tai eivät, jotka laativat korvaavia alkuperävakuutuksia, on säily
tettävä korvaamansa alkuperäiset alkuperävakuutukset vähintään kolme
vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona korvaava alkuperävakuu
tus laadittiin, tai pidempään, jos kansallisessa lainsäädännössä niin sää
detään.
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92 artikla
Alkuperävakuutusta koskevat yleiset säännökset
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Alkuperävakuutus voidaan laatia, kun tavarat viedään unioniin tai
kun vienti unioniin on varmistunut.
Jos kyseessä olevia tuotteita pidetään edunsaajamaan, josta ne viedään,
tai toisen edunsaajamaan alkuperätuotteina delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 55 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan tai 55 artiklan 6
kohdan toisen alakohdan mukaisesti, viejän on laadittava alkuperäva
kuutus edunsaajamaassa, josta tuotteet viedään.
▼M1

__________

▼B
2.
Alkuperävakuutus voidaan laatia myös kyseessä olevien tuotteiden
viennin jälkeen, jäljempänä ’jälkikäteen laadittu vakuutus’. Tällainen
jälkikäteen laadittu alkuperävakuutus on hyväksyttävä, jos se esitetään
viimeistään kahden vuoden kuluttua tuonnista sen jäsenvaltion tullivi
ranomaisille, jossa vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva tulli-ilmoi
tus on annettu.
Jos lähetys jaetaan osiin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 43 artik
lan mukaisesti ja edellyttäen, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitet
tua kahden vuoden määräaikaa noudatetaan, tuotteiden viejämaan viejä
voi laatia alkuperävakuutuksen jälkikäteen. Tätä sovelletaan soveltuvin
osin, jos lähetys jaetaan osiin muussa edunsaajamaassa tai Norjassa,
Sveitsissä tai Turkissa.
3.
Viejän on annettava unionissa olevalle asiakkaalleen alkuperäva
kuutus, jossa on oltava liitteessä 22–07 määritellyt tiedot. Se on laa
dittava englannin, espanjan tai ranskan kielellä.
Alkuperävakuutus voidaan laatia mille tahansa kaupalliselle asiakirjalle,
josta asianomainen viejä ja kyseessä olevat tavarat voidaan tunnistaa.
▼M2
Viejää ei vaadita allekirjoittamaan alkuperävakuutusta.
4.

Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin seuraaviin:

a) alkuperävakuutukset, jotka on laadittu unionissa delegoidun asetuk
sen (EU) 2015/2446 53 artiklassa tarkoitettua kahdenvälistä kumu
laatiota varten;
b) alkuperävakuutukset, jotka on laadittu Norjan, Sveitsin tai Turkin
GSP-järjestelmän edunsaajamaahan vietäville tavaroille unionin alku
peräainesten kanssa tapahtuvaa kumulaatiota varten.
▼B
93 artikla
Alkuperävakuutus kumulaation tapauksessa
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Kahdenvälisessä tai alueellisessa kumulaatiossa käytettyjen aines
ten alkuperän määrittämiseksi sellaisen tuotteen viejän, jonka valmistuk
sessa on käytetty sellaisen maan alkuperäaineksia, jonka kanssa kumu
laatio on sallittua, on otettava huomioon kyseisten ainesten toimittajan
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laatima alkuperävakuutus. Tällöin viejän laatimassa alkuperävakuutuk
sessa on tapauksen mukaan oltava maininta ”EU cumulation”, ”regional
cumulation”, ”Cumul UE”, ”Cumul regional”, ”Acumulación UE” tai
”Acumulación regional”.

2.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 54 artiklan mukaisessa ku
mulaatiossa käytettyjen ainesten alkuperän määrittämiseksi sellaisen
tuotteen viejän, jonka valmistuksessa on käytetty Norjan, Sveitsin tai
Turkin alkuperäaineksia, on luotettava kyseisten ainesten toimittajan laa
timaan alkuperäselvitykseen edellyttäen, että kyseinen selvitys on an
nettu tapauksen mukaan Norjan, Sveitsin tai Turkin GSP-alkuperäsään
töjen mukaisesti. Tällöin viejän laatimassa alkuperävakuutuksessa on
oltava maininta ”Norway cumulation”, ”Switzerland cumulation”, ”Tur
key cumulation”, ”Cumul Norvège”, ”Cumul Suisse”, ”Cumul Turquie”,
”Acumulación Noruega”, ”Acumulación Suiza” tai ”Acumulación Tur
quía”.

3.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 56 artiklan mukaisessa laa
jennetussa kumulaatiossa käytettyjen ainesten alkuperän määrittämiseksi
sellaisen tuotteen viejän, jonka valmistuksessa on käytetty sellaisen osa
puolen alkuperäaineksia, jonka kanssa kumulaatio on sallittua, on luo
tettava kyseisten ainesten toimittajan laatimaan alkuperäselvitykseen
edellyttäen, että kyseinen selvitys on annettu unionin ja asianomaisen
osapuolen välisen asiaa koskevan vapaakauppasopimuksen määräysten
mukaisesti.

Tällöin viejän laatimassa alkuperävakuutuksessa on oltava maininta ”ex
tended cumulation with country x”, ”cumul étendu avec le pays x” tai
”Acumulación ampliada con el país x”.

6 alajakso
Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevat menettelyt
unionissa, joita sovelletaan unionin GSP-järjestelmän
puitteissa
rekisteröityjen
viejien
järjestelmän
soveltamisen alkamispäivään asti

94 artikla
A-alkuperätodistusten tai kauppalaskuilmoitusten esittäminen ja
voimassaolo sekä niiden esittämisen myöhästyminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
A-alkuperätodistukset tai kauppalaskuilmoitukset on esitettävä tuo
jajäsenvaltion tulliviranomaisille tulli-ilmoitusta koskevia menettelyjä
noudattaen.

2.
Alkuperäselvitys on voimassa kymmenen kuukautta päivästä, jona
se on annettu viejämaassa, ja se on esitettävä mainitun ajan kuluessa
tuojamaan tulliviranomaisille.

Alkuperäselvitykset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille niiden
voimassaoloajan päätyttyä, voidaan hyväksyä tullietuuksien soveltamista
varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä ennen määräajan
päättymistä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
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Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voivat hy
väksyä alkuperäselvitykset, jos tuotteet on esitetty niille ennen mainitun
määräajan päättymistä.

95 artikla
A-alkuperätodistusten ja kauppalaskuilmoitusten korvaaminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Kun alkuperätuotteet, joita ei ole vielä luovutettu vapaaseen liik
keeseen, asetetaan jäsenvaltion tullitoimipaikan valvontaan, kyseisen tul
litoimipaikan on jälleenlähettäjän kirjallisesta pyynnöstä korvattava al
kuperäinen A-alkuperätodistus tai kauppalaskuilmoitus yhdellä tai use
ammalla A-alkuperätodistuksella, jäljempänä ’korvaava todistus’ kaik
kien tuotteiden tai osan niistä lähettämiseksi muualle unionissa taikka
Norjaan tai Sveitsiin. Jälleenlähettäjän on ilmoitettava pyynnössään,
onko korvaavaan todistukseen tarkoitus liittää valokopio alkuperäisestä
alkuperäselvityksestä.

2.

Korvaava todistus on laadittava liitteen 22–19 mukaisesti.

Tullitoimipaikan on tarkistettava, että korvaava todistus on alkuperäisen
alkuperäselvityksen mukainen.

3.
Jos jälleenlähettäjä on pyytänyt korvaavaa todistusta vilpittömässä
mielessä, hän ei vastaa alkuperäiseen alkuperäselvitykseen tehtyjen mer
kintöjen oikeellisuudesta.

4.
Tullitoimipaikan, jolta korvaavaa todistusta pyydetään, on merkit
tävä alkuperäiseen alkuperäselvitykseen tai sen liitteeseen edelleen lähe
tettyjen tuotteiden painot, lukumäärät, lajit ja määrämaa sekä vastaavan
korvaavan todistuksen tai vastaavien korvaavien todistusten sarjanume
rot. Kyseisen tullitoimipaikan on säilytettävä alkuperäinen alkuperäsel
vitys vähintään kolme vuotta.

5.
Jos tuotteille myönnetään tullietuudet koodeksin 64 artiklan 6 koh
dan mukaisesti myönnetyn poikkeuksen nojalla, tässä artiklassa säädet
tyä menettelyä sovelletaan ainoastaan unioniin tuotaviksi tarkoitettuihin
tuotteisiin.

96 artikla
Tuonti

osalähetyksinä
käyttäen
A-alkuperätodistuksia
kauppalaskuilmoituksia

tai

(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Jos tuojan pyynnöstä harmonoidun järjestelmän XVI tai XVII jak
soon tai nimikkeeseen 7308 tai 9406 kuuluva harmonoidun järjestelmän
2 yleisen tulkintasäännön a alakohdassa tarkoitettu kokoamaton tai osiin
purettu tuote tuodaan maahan osalähetyksinä tuojajäsenvaltion tullivi
ranomaisten määräämin edellytyksin, tulliviranomaisille voidaan esittää
tällaisesta tuotteesta yksi alkuperäselvitys ensimmäistä osalähetystä tuo
taessa.
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2.
Tulliviranomaisille voidaan toimittaa pelkästään yksi alkuperäsel
vitys ensimmäisen lähetyksen tuonnin yhteydessä tuojan pyynnöstä ja
tuojajäsenvaltion tulliviranomaisten vahvistamin edellytyksin ja kun:
a) tuotteiden tuonti on säännöllistä ja jatkuvaa ja tuonnin kaupallinen
arvo on merkittävä;
b) tavarat sisältyvät samaan myyntisopimukseen ja sopimuspuolet ovat
sijoittautuneet viejämaahan tai jäsenvaltioon (-valtioihin);
c) tuotteet luokitellaan samaan yhdistetyn nimikkeistön (kahdeksannu
meroiseen) koodiin;
d) tavarat tulevat yksinomaan samalta viejältä, ne on osoitettu samalle
tuojalle ja niiden saapumismuodollisuudet suoritetaan saman jäsen
valtion samassa tullitoimipaikassa.
Tätä menettelyä sovelletaan toimivaltaisten tulliviranomaisten vahvista
maan ajanjaksoon.
97 artikla
Vapautus

velvollisuudesta
antaa
A-alkuperätodistus
kauppalaskuilmoitus

tai

(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pieninä lähetyksinä lähettä
mät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät
tuotteet voidaan tuoda GSP-tullietuuksiin oikeutettuina alkuperätuotteina
ilman, että A-alkuperätodistuksen tai kauppalaskuilmoituksen esittämistä
vaaditaan, jos
a) tällaisten tuotteiden:
i) tuonnissa ei ole kyse kaupallisesta tuonnista;
ii) on ilmoitettu täyttävän GSP-järjestelmän mukaisen etuuskohtelun
edellytykset;
b) a alakohdan ii luetelmakohdassa tarkoitetun ilmoituksen todenmukai
suutta ei ole syytä epäillä.
2.
Tuontia ei pidetä kaupallisena tuontina, jos kaikki seuraavat edel
lytykset täyttyvät:
a) tuonti on satunnaista;
b) tuonti koostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän
perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista;
c) tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoi
tukseen.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden yhteisarvo ei saa olla
yli 500 euroa pienten lähetysten osalta eikä yli 1 200 euroa matkustajien
henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.
98 artikla
Poikkeavuudet

ja

muotovirheet A-alkuperätodistuksissa
kauppalaskuilmoituksissa

tai

(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Pienet poikkeavuudet A-alkuperätodistuksen tai kauppalaskuilmoi
tuksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi
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tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät si
nänsä tee tästä todistuksesta tai ilmoituksesta mitätöntä, jos asianmukai
sesti osoitetaan, että se vastaa tulliviranomaisille esitettyjä tuotteita.
2.
A-alkuperätodistuksessa, EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalas
kuilmoituksessa olevat selvät muotovirheet eivät saa johtaa asiakirjan
hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta
epäillä kyseisen asiakirjan merkintöjen paikkansapitävyyttä.

7 alajakso
Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevat menettelyt
unionissa, joita sovelletaan unionin GSP-järjestelmän
puitteissa
rekisteröityjen
viejien
järjestelmän
soveltamisen alkamispäivästä alkaen

99 artikla
Alkuperävakuutuksen voimassaolo
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.

Kullekin lähetykselle on laadittava alkuperävakuutus.

2.
Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä alkaen,
jona se on laadittu.
3.
Yksi alkuperävakuutus voi kattaa useita lähetyksiä, jos tavarat
täyttävät seuraavat edellytykset:
a) ne esitetään kokoamattomina tai osiin purettuina harmonoidun järjes
telmän 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdan mukaisesti,
b) ne kuuluvat harmonoidun järjestelmän XVI tai XVII jaksoon tai
nimikkeeseen 7308 tai 9406; ja
c) ne on tarkoitus tuoda osalähetyksinä.

100 artikla
Alkuperävakuutuksen hyväksyttävyys
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
Jotta tuojat voivat vaatia GSP-järjestelmän mukaista etuutta ilmoittaes
saan alkuperävakuutuksen, tavaroiden on oltava viety aikaisintaan sinä
päivänä, jona edunsaajamaa, josta tavarat on viety, aloitti viejien rekis
teröinnin tämän asetuksen 79 artiklan mukaisesti.
Jos maa hyväksytään taikka hyväksytään uudelleen edunsaajamaaksi
asetuksessa (EU) N:o 978/2012 tarkoitettujen tuotteiden osalta, kyseisen
maan alkuperätuotteille on myönnettävä yleisen tullietuusjärjestelmän
mukaiset etuudet, jos ne vietiin kyseisestä edunsaajamaasta tämän ase
tuksen 70 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna päivänä, jona tämä edunsa
ajamaa aloitti rekisteröityjen viejien järjestelmän soveltamisen, tai sen
jälkeen.
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101 artikla
Alkuperävakuutusten korvaaminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Kun alkuperätuotteet, joita ei ole vielä luovutettu vapaaseen liik
keeseen, asetetaan jäsenvaltion tullitoimipaikan valvontaan, jälleenlähet
täjä voi korvata alkuperäisen alkuperävakuutuksen yhdellä tai useam
malla korvaavalla alkuperävakuutuksella, jäljempänä ’korvaava vakuu
tus’ kaikkien tuotteiden tai osan niistä lähettämiseksi muualle unionin
tullialueella taikka Norjaan tai Sveitsiin.
Korvaava vakuutus on laadittava liitteessä 22–20 asetettujen vaatimusten
mukaisesti.
Korvaavia alkuperävakuutuksia voidaan laatia vain, jos alkuperäinen
alkuperävakuutus on laadittu tämän asetuksen 92, 93, 99 ja 100 artiklan
sekä liitteen 22–07 mukaisesti.
2.
Jälleenlähettäjät on rekisteröitävä korvaavien alkuperävakuutuksien
laatimista varten alkuperätuotteiden lähettämiseksi muualle unionin alu
eella, jos osalähetyksiin jaettavan alkuperäisen lähetyksen alkuperätuot
teiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa.
Rekisteröimättömät jälleenlähettäjät voivat kuitenkin laatia korvaavia
alkuperävakuutuksia, kun osalähetyksiin jaettavan alkuperäisen lähetyk
sen alkuperätuotteiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa, jos ne liittävät
mukaan jäljennöksen edunsaajamaassa laaditusta alkuperäisestä alkupe
rävakuutuksesta.
3.
Ainoastaan REX-järjestelmään rekisteröidyt jälleenlähettäjät voivat
laatia korvaavia alkuperävakuutuksia alkuperätuotteista, jotka on määrä
lähettää Norjaan tai Sveitsiin.
4.
Korvaava alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta siitä päi
västä alkaen, jona alkuperäinen alkuperävakuutus on laadittu.
5.
Edellä 1–4 kohtaa sovelletaan vakuutuksiin, joilla korvataan kor
vaavia alkuperävakuutuksia.
6.
Jos tuotteille myönnetään tullietuudet koodeksin 64 artiklan 6 koh
dan mukaisen poikkeuksen nojalla, tämän artiklan mukainen korvaa
minen voidaan tehdä ainoastaan unioniin tuotaviksi tarkoitetuista tuot
teista.

102 artikla
Yleiset periaatteet ja varotoimenpiteet, jotka ilmoittajan on
toteutettava
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Jos ilmoittaja pyytää GSP-järjestelmän mukaista etuuskohtelua,
ilmoittajan on viitattava alkuperävakuutukseen vapaaseen liikkeeseen
luovutusta koskevassa tulli-ilmoituksessa. Alkuperävakuutuksen viitta
uksena on käytettävä sen laatimispäivää, joka on ilmoitettava muodossa
vvvvkkpp, jossa vvvv tarkoittaa vuotta, kk kuukautta ja pp päivää. Jos
lähettyjen alkuperätuotteiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa, ilmoittajan
on ilmoitettava myös rekisteröidyn viejän numero.
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2.
Jos ilmoittaja pyytää 1 kohdan mukaisesti GSP-järjestelmän sovel
tamista, vaikka ilmoittajalla ei ole hallussaan alkuperävakuutusta vapaa
seen liikkeeseen luovutusta koskevan tulli-ilmoituksen hyväksymishet
kellä, kyseistä ilmoitusta on pidettävä koodeksin 166 artiklan 1 kohdan
mukaisena ►M1 yksinkertaistettuna ◄ ilmoituksena ja sitä on käsitel
tävä tämän mukaisesti.
3.
Ennen kuin tavarat ilmoitetaan luovutettaviksi vapaaseen liikkee
seen ilmoittajan on asianmukaisella tavalla varmistettava, että tavarat
ovat tässä alajaksossa, tämän jakson 3–9 alajaksossa ja delegoidun ase
tuksen (EU) 2015/2446 II osaston 1 luvun 2 jakson 2 ja 3 alajaksossa
vahvistettujen sääntöjen mukaiset, tarkastamalla erityisesti
a) julkisella verkkosivustolla, että viejä on rekisteröity REX-järjestel
mään, jos lähetettyjen tuotteiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa; ja
b) että alkuperävakuutus on laadittu ►M1 __________ ◄ liitteen
22–07 mukaisesti.
103 artikla
Vapautukset velvoitteesta antaa alkuperävakuutus
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Seuraavat tuotteet on vapautettava velvoitteesta laatia ja esittää
alkuperävakuutus:
a) yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pieninä lähetyksinä lähettämät
tuotteet, joiden yhteisarvo on enintään 500 euroa;
b) matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet,
joiden yhteisarvo on enintään 1 200 euroa.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden on täytettävä seuraavat
edellytykset:
a) kyseessä ei ole kaupallinen tuonti;
b) niiden on ilmoitettu täyttävän GSP-järjestelmän soveltamiseksi sää
detyt edellytykset;
c) edellä b alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen todenmukaisuutta ei ole
syytä epäillä.
3.
Edellä 2 kohdan a alakohtaa sovellettaessa tuontia ei pidetä kau
pallisena, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) tuonti on satunnaista;
b) tuonti koostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän
perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista;
c) tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoi
tukseen.
104 artikla
Poikkeavuudet
ja
muotovirheet
alkuperävakuutuksissa;
alkuperävakuutusten esittämisen myöhästyminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Pienet poikkeavuudet alkuperävakuutuksessa ja tuotteiden tuonti
muodollisuuksien täyttämiseksi tulliviranomaisille esitetyissä asiakir
joissa olevien tietojen välillä eivät sinänsä tee alkuperävakuutuksesta
mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että se vastaa asianomaisia
tuotteita.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 64
▼B
2.
Alkuperävakuutuksessa olevat selvät muotovirheet, kuten lyönti
virheet, eivät saa johtaa asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet
ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä kyseisen asiakirjan merkin
töjen paikkansapitävyyttä.

3.
Alkuperävakuutukset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille
tämän asetuksen 99 artiklassa mainitun voimassaoloajan päätyttyä, voi
daan hyväksyä tullietuuksien soveltamista varten, jos nämä asiakirjat
ovat jääneet esittämättä ennen määräajan päättymistä poikkeuksellisten
olosuhteiden vuoksi. Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tullivi
ranomaiset voivat hyväksyä alkuperävakuutukset, jos tuotteet on esitetty
tullille ennen mainitun määräajan päättymistä.

105 artikla
Tuonti osalähetyksinä käyttäen alkuperävakuutuksia
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Tämän asetuksen 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä on
sovellettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten määrittämän ajan.

2.
Peräkkäisiä vapaaseen liikkeeseen luovutuksia valvovien tuojajä
senvaltion tulliviranomaisten on tarkastettava, että osalähetykset muo
dostavat osan niistä kokoamattomista tai osiin puretuista tuotteista, joille
alkuperävakuutus on laadittu.

106 artikla
Etuuskohtelun soveltamisen keskeyttäminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Jos tulliviranomaiset epäilevät tuotteiden alkuperäasemaa, ne voi
vat pyytää ilmoittajaa esittämään vahvistamassaan kohtuullisessa mää
räajassa kaikki käytettävissä olevat todisteet ilmoituksessa olevien alku
perämerkintöjen paikkansapitävyyden tai delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 43 artiklan mukaisten edellytysten noudattamisen tarkastami
seksi.

2.
Tulliviranomaiset voivat keskeyttää tullietuustoimenpiteen sovelta
misen tämän asetuksen 109 artiklassa säädetyn tarkastusmenettelyn ajak
si, jos

a) ilmoittajan antamat tiedot eivät ole riittävät vahvistamaan tuotteiden
alkuperäasemaa tai delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 42 tai
43 artiklassa säädettyjen edellytysten noudattamista;

b) ilmoittaja ei vastaa 1 kohdassa tarkoitetussa tietojen antamiselle vah
vistetussa määräajassa.

3.
Odotettaessa joko 1 kohdassa tarkoitettuja ilmoittajalta pyydettyjä
tietoja tai 2 kohdassa tarkoitetun tarkastusmenettelyn tuloksia, tuojalle
on tarjottava tuotteiden luovuttamista, jos tarpeellisiksi katsotut varotoi
menpiteet toteutetaan.
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107 artikla
Tullietuuskohtelun epääminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Tuojajäsenvaltion tulliviranomaisten on evättävä tullietuuksien
myöntäminen ilman velvoitetta pyytää lisätodisteita tai lähettää tarkas
tuspyyntöä edunsaajamaahan, jos:
a) tavarat eivät ole samoja kuin alkuperävakuutuksessa mainitut tavarat;
b) ilmoittaja ei esitä alkuperävakuutusta asianomaisista tuotteista,
vaikka tällaista vakuutusta edellytetään;
c) ilmoittajan hallussa olevan alkuperävakuutuksen on laatinut joku
muu kuin edunsaajamaan rekisteröity viejä, sanotun kuitenkaan ra
joittamatta tämän asetuksen 78 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja
79 artiklan 3 kohdan soveltamista;
d) alkuperävakuutusta ei ole laadittu liitteen 22–07 mukaisesti.
e) delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 43 artiklan edellytykset eivät
täyty.
2.
Tuojajäsenvaltion tulliviranomaisten on evättävä tullietuuksien
myöntäminen edunsaajamaan toimivaltaisille viranomaisille osoitetun
109 artiklassa tarkoitetun tarkastuspyynnön vuoksi, jos tuojajäsenvaltion
tulliviranomaiset
a) ovat vastaanottaneet vastauksen, jonka mukaan viejä ei ollut oikeu
tettu laatimaan alkuperävakuutusta;
b) ovat vastaanottaneet vastauksen, jonka mukaan asianomaiset tuotteet
eivät ole edunsaajamaan alkuperätuotteita tai delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 42 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyttyneet;
c) epäilivät perustellusti alkuperävakuutuksen pätevyyttä tai ilmoittajan
kyseessä olevien tuotteiden todellisesta alkuperästä antamien tietojen
oikeellisuutta tehdessään tarkastuspyynnön; ja jompikumpi seuraa
vista edellytyksistä täyttyy:
i) ne eivät ole saaneet vastausta tämän asetuksen 109 artiklan mu
kaisessa määräajassa;
ii) ne ovat saaneet vastaukseen, joka ei anna riittäviä vastauksia
pyynnössä esitettyihin kysymyksiin.

8 alajakso
Alkuperän tarkastaminen unionin GSP-järjestelmässä

108 artikla
Alkuperän tarkastamista koskevat toimivaltaisten viranomaisten
velvoitteet rekisteröityjen viejien järjestelmän soveltamispäivästä
alkaen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Tuotteiden alkuperäasemaa koskevien sääntöjen noudattamisen
varmistamiseksi edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten on suori
tettava:
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a) tuotteiden alkuperäasemaa koskevat tarkastukset jäsenvaltioiden tul
liviranomaisten pyynnöstä;
b) säännölliset, viejiin kohdistuvat tarkastukset omasta aloitteestaan.
Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin Norjan ja Sveitsin
viranomaisille lähetettyihin pyyntöihin, jotka koskevat niiden alueella
laadittujen korvaavien vakuutusten tarkastamista ja joiden tarkoituksena
on kehottaa kyseisiä viranomaisia olemaan yhteydessä edunsaajamaan
toimivaltaisiin viranomaisiin.
Laajennettu kumulaatio sallitaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446
56 artiklan nojalla ainoastaan, jos maa, jonka kanssa unionilla on voi
massa oleva vapaakauppasopimus, on sitoutunut antamaan edunsaaja
maalle tukeaan hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä sa
malla tavalla kuin se antaisi tällaista tukea jäsenvaltioiden tulliviran
omaisille asianomaisen vapaakauppasopimuksen asiaankuuluvien mää
räysten mukaisesti.
2.
Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla tarkastuksilla on var
mistettava, että viejät täyttävät velvoitteensa jatkuvasti. Niitä on tehtävä
asianmukaisten riskianalyysin perusteiden mukaisesti määritetyin välia
join. Tätä varten edunsaajamaiden toimivaltaisten viranomaisten on vaa
dittava viejiä antamaan jäljennökset tai luettelo laatimistaan alkuperäva
kuutuksista.
3.
Edunsaajamaiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava oikeus
pyytää todisteita ja tarkastaa viejän tilit ja soveltuvin osin viejälle tuot
teita toimittavan tuottajan tilit, mukaan lukien paikalla tehtävät tarkas
tukset, sekä tehdä muita aiheellisina pidettäviä tarkastuksia.

109 artikla
Alkuperävakuutusten

ja
korvaavien
jälkitarkastus

alkuperävakuutusten

(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Alkuperävakuutusten tai korvaavien alkuperävakuutusten jälkit
arkastukset on tehtävä pistokokein tai aina, kun jäsenvaltioiden tullivi
ranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä vakuutusten aitoutta, asian
omaisten tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä alajaksossa, tämän
jakson 3–9 alajaksossa ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 II osas
ton 1 luvun 2 jakson 2 ja 3 alajaksossa säädettyjen vaatimusten täytty
mistä.
Kun jonkin jäsenvaltion tulliviranomaiset pyytävät edunsaajamaan toi
mivaltaisia viranomaisia tekemään yhteistyötä alkuperävakuutusten pä
tevyyden, tuotteiden alkuperäaseman tai näiden molempien tarkastami
seksi, sen on soveltuvin osin ilmoitettava pyynnössään syyt, miksi sillä
on perusteltua aihetta epäillä alkuperävakuutuksen pätevyyttä tai tuottei
den alkuperäasemaa.
Tarkastuspyynnön tueksi voidaan toimittaa alkuperävakuutuksen tai kor
vaavan alkuperävakuutuksen jäljennös ja muita lisätietoja tai -asiakirjo
ja, joiden perusteella kyseisessä vakuutuksessa annettuja tietoja epäillään
virheellisiksi.
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Pyynnön esittävän jäsenvaltion on asetettava kuuden kuukauden pitui
nen ensimmäinen määräaika tarkastuksen tulosten tiedoksi antamiselle
alkaen päivästä, jona tarkastuspyyntö tehtiin, lukuun ottamatta Norjaan
tai Sveitsiin lähetettyjä, niiden alueella edunsaajamaassa laaditun alku
perävakuutuksen perusteella laadittujen korvaavien alkuperävakuutuk
sien tarkastusta koskevia pyyntöjä, joiden määräaika on kahdeksan kuu
kautta.

2.
Jos epäilyyn on perusteltua aihetta ja vastausta ei ole saatu 1
kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa tai vastauksen sisältämät tiedot
eivät ole riittävät tuotteiden tosiasiallisen alkuperän määrittämiseksi,
toimivaltaisille viranomaisille on lähetettävä toinen ilmoitus. Tässä il
moituksessa on asetettava toinen määräaika, joka ei saa olla kuutta kuu
kautta pidempi. Jollei tarkastuksen tuloksia ole annettu tiedoksi tarkas
tusta pyytäneille viranomaisille kuuden kuukauden kuluessa toisen il
moituksen lähettämispäivästä tai jos tämän tuloksen perusteella ei voida
määrittää kyseisen asiakirjan aitoutta tai tuotteiden tosiasiallista alkupe
rää, tarkastusta pyytäneiden viranomaisten on evättävä oikeus tullietuuk
siin.

3.
Jos 1 kohdassa säädetty tarkastus tai muu käytettävissä oleva tieto
osoittaa, että alkuperäsääntöjä ilmeisesti rikotaan, viejäedunsaajamaan
on omasta aloitteestaan taikka jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tai ko
mission pyynnöstä tehtävä tarvittavat tutkimukset tai toteutettava tarvit
tavat toimenpiteet tutkimusten tekemiseksi asianmukaista kiireellisyyttä
noudattaen, jotta tällaiset rikkomukset voidaan todeta ja estää. Komissio
tai jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat osallistua näihin tutkimuk
siin.

110 artikla
A-alkuperätodistusten ja kauppalaskuilmoitusten jälkitarkastus
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
A-alkuperätodistusten ja kauppalaskuilmoitusten jälkitarkastukset
on tehtävä pistokokein tai aina, kun jäsenvaltioiden tulliviranomaisilla
on perusteltua aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, asianomais
ten tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä alajaksossa, tämän jak
son 3–9 alajaksossa ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 II osaston
1 luvun 2 jakson 2 ja 3 alajaksossa säädettyjen vaatimusten täyttymistä.

2.
Kun jäsenvaltion tulliviranomaiset esittävät jälkitarkastuspyynnön,
niiden on palautettava viejäedunsaajamaan toimivaltaisille valtion viran
omaisille A-alkuperätodistus ja kauppalasku, jos se on esitetty, ja kaup
palaskuilmoitus tai näiden asiakirjojen jäljennös sekä esitettävä tarvitta
essa perusteet tiedustelun tekemiselle. Jälkitarkastuspyynnön tueksi on
toimitettava kaikki asiakirjat ja saadut tiedot, joiden perusteella alkupe
räselvityksessä olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

Jos jäsenvaltion tulliviranomaiset päättävät lykätä tullietuuksien myön
tämistä siihen asti, kun tarkastuksen tulokset on saatu, tuojalle on tar
jottava tuotteiden luovutusta, jos tarpeellisiksi katsotut varotoimenpiteet
toteutetaan.
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3.
Kun jälkitarkastuspyyntö on esitetty, tällainen tarkastus on tehtävä
ja sen tulokset annettava tiedoksi jäsenvaltioiden tulliviranomaisille kuu
den kuukauden kuluessa tai, kun kyseessä ovat Norjaan tai Sveitsiin
lähetetyt pyynnöt niiden alueella edunsaajamaan laatiman A-alkuperäto
distuksen tai kauppalaskuilmoituksen perusteella laadittujen korvaavien
alkuperäselvitysten tarkastamiseksi, kahdeksan kuukauden kuluessa
pyynnön lähettämispäivästä. Tulosten perusteella on voitava todeta, kos
keeko kyseinen alkuperäselvitys tosiasiallisesti vietyjä tuotteita ja voi
daanko näitä tuotteita pitää edunsaajamaan alkuperätuotteina.

▼B
4.
Kahdenvälisen kumulaation soveltamisen perusteella annettujen Aalkuperätodistusten osalta vastaukseen on liitettävä EUR.1-tavaratodis
tuksen (-todistusten) tai tapauksen mukaan kauppalaskuilmoituksen (-il
moitusten) jäljennös (jäljennökset).

5.
Jos tapauksissa, joissa epäilyyn on perusteltua aihetta, vastausta ei
ole saatu 3 kohdassa vahvistetun kuuden kuukauden määräajan kuluessa
tai jos vastauksen sisältämät tiedot eivät ole riittävät kyseisen asiakirjan
aitouden tai tuotteiden tosiasiallisen alkuperän määrittämiseksi, on toi
mivaltaisille viranomaisille lähetettävä toinen ilmoitus. Jollei tarkastuk
sen tuloksia ole annettu tiedoksi tarkastusta pyytäneille viranomaisille
neljän kuukauden kuluessa toisen ilmoituksen lähettämispäivästä tai jos
tulosten perusteella ei voida määrittää kyseisen asiakirjan aitoutta tai
tuotteiden tosiasiallista alkuperää, tarkastusta pyytäneiden viranomaisten
on evättävä oikeus tullietuuksiin, paitsi silloin kun kyseessä ovat poik
keukselliset olosuhteet.

6.
Jos tarkastusmenettely tai muu käytettävissä oleva tieto osoittaa,
että alkuperäsääntöjä ilmeisesti rikotaan, viejäedunsaajamaan on omasta
aloitteestaan tai jäsenvaltioiden tulliviranomaisten pyynnöstä suoritettava
tarvittavat tutkimukset tai toteutettava tarvittavat toimenpiteet tutkimus
ten suorittamiseksi asianmukaista kiireellisyyttä noudattaen, jotta tällai
set rikkomukset voidaan todeta ja estää. Komissio tai jäsenvaltioiden
tulliviranomaiset voivat osallistua näihin tutkimuksiin.

7.
A-alkuperätodistusten jälkitarkastusta varten viejien on säilytettävä
kaikki asianomaisten tuotteiden alkuperäaseman todistavat asianmukai
set asiakirjat, ja viejäedunsaajamaan toimivaltaisten valtion viranomais
ten on säilytettävä todistusten jäljennökset ja mahdolliset niihin liittyvät
vientiasiakirjat. Nämä asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuo
den ajan sen vuoden lopusta, jona A-alkuperätodistus annettiin.

111 artikla
Kumulaatiossa alkuperäaseman saaneiden tuotteidenalkuperäselvitysten jälkitarkastus
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
Tämän asetuksen 73 ja 100 artiklaa sovelletaan myös samaan alueelli
seen ryhmään kuuluvien maiden välillä tietojen toimittamiseksi komis
siolle tai jäsenvaltioiden tulliviranomaisille ja alueellista kumulaatiota
koskevien alkuperäsääntöjen mukaisesti annettujen A-alkuperätodistus
ten tai kauppalaskuilmoitusten jälkitarkastuksen tekemiseksi.
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9 alajakso
Muut

unionin

GSP-järjestelmässä
säännökset

sovellettavat

112 artikla
Ceuta ja Melilla
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 41–58 artiklaa sovelletaan
määritettäessä, voidaanko tuotteita pitää edunsaajamaan alkuperätuottei
na, kun ne viedään Ceutaan tai Melillaan, tai Ceutan tai Melillan alku
perätuotteina, kun ne viedään edunsaajamaahan kahdenvälistä kumulaa
tiota varten.
2.
Tämän asetuksen 74–79 ja 84–93 artiklaa sovelletaan edunsaaja
maasta Ceutaan tai Melillaan vietäviin tuotteisiin sekä Ceutasta tai Me
lillasta edunsaajamaahan kahdenvälistä kumulaatiota varten vietäviin
tuotteisiin.
3.
Edellä 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa Ceutaa ja Melillaa on pidettävä
yhtenä alueena.

10 alajakso
Alkuperäselvitykset,
joita
sovelletaan
alkuperäsääntöjen puitteissa unionin tiettyjen maiden
tai
alueiden
osalta
yksipuolisesti
hyväksymien
tullietuuksien soveltamiseksi

113 artikla
Yleiset vaatimukset
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
Edunsaajamaan tai -alueen alkuperätuotteet saavat delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 59 artiklassa tarkoitetut tullietuudet, jos niistä toimite
taan joko
a) liitteessä 22–10 olevan mallin mukaisella lomakkeella annettu
EUR.1-tavaratodistus, tai
b) 119 artiklan 1 kohdassa eritellyissä tapauksissa ilmoitus, jonka teksti
esitetään liitteessä 22–13 ja jonka viejä antaa kauppalaskussa, lähe
tysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa
tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistami
seksi, jäljempänä ’kauppalaskuilmoitus’.
EUR.1-tavaratodistusten 7 kohdassa tai kauppalaskuilmoituksissa on ol
tava maininta ”Autonomous trade measures” tai ”Mesures commerciales
autonomes”.

114 artikla
EUR.1-tavaratodistuksen antamista koskeva menettely
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 II osaston 1 luvun 2 jakson
4 alajaksossa tarkoitetuille alkuperätuotteille, jotka on kuljetettu suoraan
unioniin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 69 artiklan mukaisesti,
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myönnetään unioniin tuotaessa delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446
59 artiklassa tarkoitetut tullietuudet, jos niistä toimitetaan edunsaaja
maan tai -alueen tulliviranomaisten tai muiden toimivaltaisten valtion
viranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus, jos kyseinen edunsaajamaa
tai -alue

a) on antanut komissiolle tämän asetuksen 124 artiklassa edellytetyt
tiedot, ja

b) antaa unionille apua sallimalla jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tar
kastaa asiakirjan aitouden tai kyseisten tuotteiden tosiasiallista alku
perää koskevien tietojen oikeellisuuden.

2.
EUR.1-tavaratodistus voidaan antaa vain, jos se voi olla delegoi
dun asetuksen (EU) 2015/2446 59 artiklassa tarkoitettujen tullietuuksien
soveltamiseen oikeuttava asiakirja.

3.
EUR.1-tavaratodistus annetaan ainoastaan viejän tai tämän edusta
jan kirjallisesta hakemuksesta. Tällainen hakemus on jätettävä liitteessä
22–10 olevan mallin mukaisella lomakkeella, joka on täytettävä tämän
artiklan sekä tämän asetuksen 113, 115, 116, 117, 118, 121 ja 123 ar
tiklan mukaisesti.

Viejäedunsaajamaan tai -alueen tai jäsenvaltion toimivaltaisten viran
omaisten on säilytettävä EUR.1-tavaratodistusta koskevat hakemukset
vähintään kolme vuotta sen vuoden päättymisestä, jona tavaratodistus
on annettu.

4.
Viejän tai tämän edustajan on liitettävä hakemukseensa kaikki
tarvittavat täydentävät asiakirjat, joilla voidaan osoittaa, että vietäville
tuotteille voidaan antaa EUR.1-tavaratodistus.

Viejän tai tämän edustajan on sitouduttava esittämään toimivaltaisten
viranomaisten pyynnöstä kaikki lisäselvitykset, joita nämä pitävät tar
peellisina etuuskohteluun oikeutettujen tuotteiden alkuperäaseman oi
keellisuuden varmistamiseksi, sekä hyväksymään kaikki tarkastukset,
jotka mainitut viranomaiset kohdistavat viejän tai tämän edustajan tilei
hin ja kyseisten tuotteiden valmistusolosuhteisiin.

5.
Edunsaajamaan tai -alueen toimivaltaisten valtion viranomaisten
tai viejäjäsenvaltion tulliviranomaisten on annettava EUR.1-tavaratodis
tus, jos vietäviä tuotteita voidaan pitää delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 II osaston 1 luvun 2 jakson 4 alajaksossa tarkoitettuina al
kuperätuotteina.

6.
Koska EUR.1-tavaratodistus on delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 59 artiklassa säädetyn etuusmenettelyn soveltamiseen oike
uttava asiakirja, edunsaajamaan tai -alueen toimivaltaisten valtion viran
omaisten tai viejäjäsenvaltion tulliviranomaisten on toteutettava tarvitta
vat toimenpiteet tuotteiden alkuperän ja todistuksen muiden tietojen
tarkastamiseksi.
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7.
Edellä 5 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisen tarkasta
miseksi edunsaajamaan toimivaltaisilla valtion viranomaisilla tai viejä
jäsenvaltion tulliviranomaisilla on oikeus vaatia todistusaineistoa ja suo
rittaa tarpeellisina pitämiään tarkastuksia.

8.
Edunsaajamaan tai -alueen toimivaltaisten valtion viranomaisten
tai viejäjäsenvaltioiden tulliviranomaisten on valvottava, että 1 kohdassa
tarkoitetut lomakkeet on täytetty asianmukaisesti.

9.
EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivä on merkittävä tavaratodis
tuksen tulliviranomaisten merkinnöille varattuun osaan.

10.
Edunsaajamaan tai -alueen toimivaltaisten viranomaisten tai vie
jäjäsenvaltion tulliviranomaisten on annettava EUR.1-tavaratodistus, kun
siihen merkityt tuotteet viedään maasta. Se on annettava viejän käyttöön
heti, kun vienti on toteutunut tai varmistunut.

115 artikla
Tuonti osalähetyksinä
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
Jos tuojan pyynnöstä harmonoidun järjestelmän XVI tai XVII jaksoon
tai nimikkeeseen 7308 tai 9406 kuuluva harmonoidun järjestelmän 2
yleisen tulkintasäännön a alakohdassa tarkoitettu kokoamaton tai osiin
purettu tuote tuodaan maahan osalähetyksinä tuojamaan tulliviranomais
ten määräämin edellytyksin, tulliviranomaisille voidaan esittää tällaisesta
tuotteesta yksi alkuperäselvitys ensimmäistä osalähetystä tuotaessa.

116 artikla
Alkuperäselvityksen esittäminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
Alkuperäselvitykset on esitettävä tuojajäsenvaltion tulliviranomaisille
koodeksin 163 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen. Mainitut
viranomaiset voivat vaatia alkuperäselvityksen käännöksen ja ne voivat
lisäksi vaatia, että tuonti-ilmoitukseen liitetään tuojan vakuutus siitä, että
tuotteet täyttävät tämän alajakson soveltamiseksi vaadittavat edellytyk
set.

117 artikla
Jälkikäteen annetut EUR.1-tavaratodistukset
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Poiketen siitä, mitä 114 artiklan 10 kohdassa säädetään, EUR.1tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa siihen merkittyjen tuot
teiden viennin jälkeen, jos jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyt
tyy:

a) sitä ei ollut annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laimin
lyöntien tai erityisten olosuhteiden vuoksi; tai
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b) toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä tavalla osoitetaan, että
EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväk
sytty teknisistä syistä.
2.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksen
jälkikäteen vasta todettuaan viejän hakemuksessa annettujen tietojen
olevan vastaavien vientiasiakirjojen mukaisia ja ettei kyseisiä tuotteita
vietäessä ole annettu tämän alajakson säännösten mukaista EUR.1-tava
ratodistusta.
3.
Jälkikäteen annettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin on tehtävä jokin
seuraavista merkinnöistä:
BG: ”ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”
ES: ”EXPEDIDO A POSTERIORI”
HR: ”IZDANO NAKNADNO”
CS: ”VYSTAVENO DODATEČNĚ”
DA: ”UDSTEDT EFTERFØLGENDE”
DE: ”NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”
ET: ”VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”
EL: ”ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”
EN: ”ISSUED RETROSPECTIVELY”
FR: ”DÉLIVRÉ À POSTERIORI”
IT: ”RILASCIATO A POSTERIORI”
LV: ”IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”
LT: ”RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”
HU: ”KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”
MT: ”MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”
NL: ”AFGEGEVEN A POSTERIORI”
PL: ”WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”
PT: ”EMITIDO A POSTERIORI”
RO: ”ELIBERAT ULTERIOR”
SL: ”IZDANO NAKNADNO”
SK: ”VYDANÉ DODATOČNE”
FI: ”ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”
SV: ”UTFÄRDAT I EFTERHAND”
4.
Edellä 3 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodis
tuksen kohtaan ”Huomautuksia”.
118 artikla
EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Jos EUR.1-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai tuhoutuu,
viejä voi pyytää todistuksen antaneilta toimivaltaisilta viranomaisilta
kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjo
jen perusteella.
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2.
Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on tehtävä jokin seuraavista
merkinnöistä:
BG: ”ДУБЛИКАТ”
ES: ”DUPLICADO”
HR: ”DUPLIKAT”
CS: ”DUPLIKÁT”
DA: ”DUPLIKÁT”
DE: ”DUPLIKAT”
ET: ”DUPLIKAAT”
EL: ”ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”
EN: ”DUPLICATE”
FR: ”DUPLICATA”
IT: ”DUPLICATO”
LV: ”DUBLIKĀTS”
LT: ”DUBLIKATAS”
HU: ”MÁSODLAT”
MT: ”DUPLIKAT”
NL: ”DUPLICAAT”
PL: ”DUPLIKAT”
PT: ”SEGUNDA VIA”
RO: ”DUPLICAT”
SL: ”DVOJNIK”
SK: ”DUPLIKÁT”
FI: ”KAKSOISKAPPALE”
SV: ”DUPLIKAT”
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodis
tuksen kohtaan ”Huomautuksia”.
4.
Kaksoiskappale, johon on merkittävä alkuperäisen EUR.1-tavara
todistuksen antamispäivämäärä, on voimassa kyseisestä päivästä alkaen.
119 artikla
Kauppalaskuilmoituksen laatimisen edellytykset
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.

Kauppalaskuilmoituksen voi laatia jompikumpi seuraavista:

a) tämän asetuksen 120 artiklassa tarkoitettu unionin valtuutettu viejä;
b) kuka tahansa viejä yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle,
yhteensä enintään 6 000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältävälle
lähetykselle, jos tämän asetuksen 114 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
avunantoa sovelletaan tähän menettelyyn.
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2.
Kauppalaskuilmoitus voidaan laatia, jos tuotteita voidaan pitää
unionin tai edunsaajamaan tai -alueen alkuperätuotteina ja jos ne täyt
tävät muut delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 II osaston 1 luvun 2
jakson 4 ja 5 alajaksossa säädetyt edellytykset.

3.
Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on oltava valmis mil
loin tahansa viejämaan tai -alueen tulliviranomaisten tai muiden toimi
valtaisten valtion viranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat
asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja muiden delegoi
dun asetuksen (EU) 2015/2446 II osaston 1 luvun 2 jakson 4 ja 5
alajaksossa säädettyjen edellytysten täyttyminen.

4.
Viejä laatii kauppalaskuilmoituksen kirjoittamalla koneella, leimaa
malla tai painamalla kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupal
liseen asiakirjaan ilmoituksen, jonka teksti on ►M1 __________ ◄
liitteessä 22–13, käyttäen yhtä liitteessä olevista kielitoisinnoista ja viejä
maan sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos ilmoitus kirjoitetaan käsin, se
on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

5.
Kauppalaskuilmoituksessa on oltava viejän käsin kirjoittama alku
peräinen allekirjoitus. Tämän asetuksen 120 artiklassa tarkoitettua val
tuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan tällaisia ilmoituk
sia, jos hän antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen, että hän
ottaa jokaisesta kauppalaskuilmoituksesta, josta hänet voidaan tunnistaa,
täyden vastuun, niin kuin hän olisi käsin allekirjoittanut sen.

6.
Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kauppa
laskuilmoituksen käyttöä säätelevät seuraavat erityisedellytykset:

a) kullekin lähetykselle laaditaan yksi kauppalaskuilmoitus;

b) jos lähetykseen kuuluvat tuotteet on jo tarkastettu viejämaassa alku
perätuotteiden käsitteen määritelmän perusteella, viejä voi mainita
tämän tarkastuksen kauppalaskuilmoituksessa.

Ensimmäisen alakohdan säännökset eivät vapauta viejää täyttämästä
tarvittaessa muita tulli- tai postimääräysten mukaisia muodollisuuksia.

120 artikla
Valtuutettu viejä
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Unionin tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle unionin tullialu
eelle sijoittautuneelle viejälle, jäljempänä ’valtuutettu viejä’, joka har
joittaa delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 59 artiklan 2 kohdan
säännösten mukaisten unionin alkuperätuotteiden usein tapahtuvaa
vientiä ja antaa kaikki tulliviranomaisten tarpeellisina pitämät takeet
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tuotteiden alkuperäaseman ja muiden delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 II osaston 1 luvun 2 jakson 4 ja 5 alajaksossa säädettyjen
edellytysten täyttymisen tarkastamiseksi, luvan laatia kauppalaskuilmoi
tuksia asianomaisten tuotteiden arvosta riippumatta.
2.
Tulliviranomaiset voivat asettaa valtuutetun viejän aseman myön
tämiselle kaikki tarpeellisina pitämänsä edellytykset.
3.
Tulliviranomaiset antavat valtuutetulle viejälle tullin lupanumeron,
joka merkitään kauppalaskuilmoitukseen.
4.

Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvankäyttöä.

5.
Tulliviranomaiset voivat milloin tahansa peruuttaa luvan. Niiden
on tehtävä näin silloin, kun valtuutettu viejä ei enää anna 1 kohdassa
tarkoitettuja takeita tai täytä 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä taikka
muutoin käyttää lupaa väärin.

121 artikla
Alkuperäselvityksen voimassaolo
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta siitä päivästä, jona
se on annettu viejämaassa, ja se on esitettävä mainitun ajan kuluessa
tuojamaan tulliviranomaisille.
2.
Alkuperäselvitykset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille 1
kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä de
legoidun asetuksen (EU) 2015/2446 59 artiklassa tarkoitettujen tullie
tuuksien soveltamiseksi, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä
ennen määräajan päättymistä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
3.
Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voi
vat hyväksyä alkuperäselvitykset, jos tuotteet on esitetty niille ennen
mainitun määräajan päättymistä.
4.
Tulliviranomaisille voidaan toimittaa pelkästään yksi alkuperäsel
vitys ensimmäisen lähetyksen tuonnin yhteydessä tuojan pyynnöstä ja
tuojajäsenvaltion tulliviranomaisten vahvistamin edellytyksin, jos tavarat
täyttävät seuraavat edellytykset:
a) niiden tuonti on säännöllistä ja jatkuvaa ja tuonnin kaupallinen arvo
on merkittävä;
b) ne sisältyvät samaan ostosopimukseen ja sopimuspuolet ovat sijoit
tautuneet viejämaahan tai unionin;
c) ne luokitellaan samaan yhdistetyn nimikkeistön (kahdeksannumeroi
seen) koodiin;
d) ne tulevat yksinomaan samalta viejältä, ne on osoitettu samalle tuo
jalle ja niiden saapumismuodollisuudet suoritetaan samassa unionin
tullitoimipaikassa.
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Tätä menettelyä sovelletaan toimivaltaisten tulliviranomaisten vahvista
miin määriin ja ajanjaksoon. Mainittu ajanjakso ei saa missään tapauk
sessa olla yli kolme kuukautta.

5.
Edellisessä kohdassa kuvailtua menettelyä sovelletaan myös sil
loin, kun tämän asetuksen 115 artiklan mukaisesta tuonnista osalähetyk
sinä annetaan tulliviranomaisille yksi alkuperäselvitys. Tällaisessa ta
pauksessa toimivaltaiset tulliviranomaiset voivat kuitenkin myöntää yli
kolme kuukautta kestävän soveltamisajan.

122 artikla
Vapautukset alkuperäselvityksestä
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pieninä lähetyksinä lähettä
mät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät
tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina, joille myönnetään de
legoidun asetuksen (EU) 2015/2446 59 artiklassa tarkoitetut tullietuudet,
tarvitsematta toimittaa EUR.1-tavaratodistusta tai kauppalaskuilmoitusta,
jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttä
vän delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 II osaston 1 luvun 2 jakson 4
ja 5 alajakson soveltamiseksi säädetyt edellytykset ja kun ei ole syytä
epäillä tämän ilmoituksen todenmukaisuutta.

2.
Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanotta
jien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön
tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos näiden tuotteiden
luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

Näiden tuotteiden yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää 500 euroa pienten
lähetysten osalta eikä 1 200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin mat
katavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

123 artikla
Poikkeavuudet ja muotovirheet
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
Pienet poikkeavuudet alkuperäselvityksen merkintöjen ja tuotteiden
tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asia
kirjojen merkintöjen välillä eivät sinänsä tee alkuperäselvityksestä mitä
töntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että se vastaa tulliviranomaisille
esitettyjä tuotteita.

Alkuperäselvityksessä olevat selvät muotovirheet, kuten lyöntivirheet,
eivät johda asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia,
että ne antavat aihetta epäillä kyseisessä asiakirjassa annettujen tietojen
paikkansapitävyyttä.
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11 alajakso
Hallinnollisen
yhteistyön
menetelmät
alkuperän
todentamiseksi unionin tiettyjen maiden tai alueiden
osalta
yksipuolisesti
hyväksymien
tullietuuksien
tapauksessa

124 artikla
Hallinnollinen yhteistyö
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Edunsaajamaiden tai -alueiden on toimitettava komissiolle EUR.1tavaratodistuksia antamaan oikeutettujen alueellaan sijaitsevien valtion
viranomaisten nimet ja osoitteet ja niiden käyttämien leimasimien lei
manäytteet sekä EUR.1-todistusten ja kauppalaskuilmoitusten tarkasta
misesta vastaavien valtion viranomaisten nimet ja osoitteet. Leimat ovat
voimassa siitä päivästä alkaen, jona komissio vastaanottaa niiden mallit.
Komissio toimittaa nämä tiedot jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Kun
on kysymys aikaisempien tietojen päivittämisestä, komissio ilmoittaa
näiden uusien leimojen voimaantulopäivän edunsaajamaiden tai -aluei
den toimivaltaisten valtion viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.
Nämä tiedot on tarkoitettu virkakäyttöön; kun tavarat aiotaan luovuttaa
vapaaseen liikkeeseen, kyseiset tulliviranomaiset voivat kuitenkin sallia
tuojan tutustumisen tässä kohdassa mainittuihin leimanäytteisiin.

2.
Komissio toimittaa edunsaajamaille tai -alueille jäsenvaltioiden tul
liviranomaisten EUR.1-tavaratodistusten antamiseen käyttämien leimasi
mien leimanäytteet.

125 artikla
Alkuperäselvitysten tarkastaminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten jälkitarkastus
on suoritettava pistokokein tai aina kun tuojajäsenvaltion tulliviranomai
silla tai edunsaajamaiden tai -alueiden toimivaltaisilla valtion viranomai
silla on aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, delegoidun asetuk
sen (EU) 2015/2446 II osaston 1 luvun 2 jakson 4 alajaksossa tarkoi
tettujen tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 II osaston 1 luvun 2 jakson 5 alajaksossa säädettyjen
edellytysten täyttymistä.

2.
Edellä 1 kohdan säännöksiä sovellettaessa tuojajäsenvaltion tai
edunsaajamaan tai -alueen toimivaltaiset viranomaiset palauttavat viejäe
dunsaajamaan tai -alueen tai viejäjäsenvaltion toimivaltaisille viranomai
sille EUR.1-tavaratodistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, kaup
palaskuilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennöksen ja esittävät tar
vittaessa perusteet tiedustelun tekemiselle. Jälkitarkastuspyynnön tueksi
on toimitettava kaikki asiakirjat ja saadut tiedot, joiden perusteella al
kuperäselvityksessä olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.
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Jos tuojajäsenvaltion tulliviranomaiset päättävät lykätä delegoidun ase
tuksen (EU) 2015/2446 59 artiklassa tarkoitettujen tullietuuksien myön
tämistä siihen asti, kun tarkastuksen tulokset on saatu, tuojalle tarjotaan
tuotteiden luovutusta, jos tarpeellisiksi katsotut varmuustoimenpiteet to
teutetaan.

3.
Kun on tehty 1 kohdan mukaisesti jälkitarkastuspyyntö, tämä tar
kastus on tehtävä ja sen tulokset on annettava tiedoksi tuojajäsenvaltion
tulliviranomaisille tai tuojaedunsaajamaan tai -alueen toimivaltaisille
valtion viranomaisille kuuden kuukauden kuluessa. Tulosten perusteella
on voitava todeta, koskeeko kyseinen alkuperäselvitys maasta tosiasial
lisesti vietyjä tuotteita ja voidaanko näitä tuotteita pitää edunsaajamaan
tai -alueen tai unionin alkuperätuotteina.

4.
Jos perusteltuun epäilyyn aihetta antaneessa tapauksessa vastausta
ei ole saatu 3 artiklassa säädetyn kuuden kuukauden määräajan kuluessa
tai saadussa vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen ratkaisemiseksi,
onko kyseinen asiakirja aito tai mikä on tuotteiden tosiasiallinen alku
perä, toimivaltaisille viranomaisille on lähetettävä toinen ilmoitus. Jollei
tarkastuksen tuloksia ole toimitettu tarkastusta pyytäneille viranomaisille
neljän kuukauden kuluessa toisen ilmoituksen jälkeen, tai jos tulosten
perusteella ei voida määrittää asiakirjan aitoutta tai tuotteiden tosiasial
lista alkuperää, tarkastusta pyytäneiden viranomaisten on evättävä tul
lietuudet, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa.

5.
Kun tarkastusmenettely tai muu käytettävissä oleva tieto näyttää
osoittavan, että delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 II osaston 1 lu
vun 2 jakson 4 ja 5 alajakson säännöksiä rikotaan, viejäedunsaajamaan
tai -alueen on omasta aloitteestaan tai unionin pyynnöstä suoritettava
tarvittavat tutkimukset tai toteutettava tarvittavat toimenpiteet näiden
tutkimusten tekemiseksi asianmukaista kiireellisyyttä noudattaen, jotta
tällaiset rikkomukset voidaan todeta ja estää. Unioni voi tätä tarkoitusta
varten osallistua näihin tutkimuksiin.

6.
EUR.1-tavaratodistusten jälkitarkastuksia varten viejäedunsaaja
maan tai -alueen toimivaltaisten valtion viranomaisten tai viejäjäsenval
tion tulliviranomaisten on säilytettävä jäljennökset todistuksista ja kai
kista niihin viittaavista vientiasiakirjoista vähintään kolme vuotta sen
vuoden päättymisestä, jona tavaratodistukset on annettu.

12 alajakso
Muut säännökset joita sovelletaan alkuperäsääntöjen
puitteissa unionin tiettyjen maiden tai alueiden
osalta
yksipuolisesti
hyväksymien
tullietuuksien
soveltamiseksi

126 artikla
Ceuta ja Melilla
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
►M1 Edellä 10 ja 11 alajaksoa ◄ sovelletaan soveltuvin osin
määritettäessä, voidaanko tuotteita pitää viejäedunsaajamaiden tai -alu
eiden alkuperätuotteina, joille myönnetään etuuskohtelu tuotaessa niitä
Ceutaan ja Melillaan, tai Ceutan ja Melillan alkuperätuotteina.
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2.

Ceutaa ja Melillaa pidetään yhtenä alueena.

3.
►M1 Edellä 10 ja 11 alajakson ◄ EUR.1-tavaratodistuksen an
tamista, käyttöä ja jälkitarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan so
veltuvin osin Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin.
4.
Espanjan tulliviranomaiset vastaavat tämän alajakson soveltami
sesta Ceutassa ja Melillassa.

3 LUKU

Tavaroiden tullausarvo
127 artikla
Yleiset säännökset
(Koodeksin 70 artiklan 3 kohdan d alakohta)
1.
Tämä luvun soveltamiseksi kahden henkilön katsotaan olevan etu
yhteydessä keskenään, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksis
sä;
b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita;
c) toinen on toisen palveluksessa;
d) kolmas osapuoli suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää
hallussaan vähintään viittä prosenttia kummankin liikkeeseen laske
tuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista;
e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti;
f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti;
g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti;
h) he ovat saman perheen jäseniä.
2.
Henkilöiden, jotka ovat liiketoimissaan keskenään sidoksissa siten,
että toinen toimii toisen yksinedustajana, yksinmyyjänä tai toimiluvan
yksinhaltijana, nimikkeestä riippumatta, katsotaan olevan etuyhteydessä
keskenään ainoastaan, jos nämä täyttävät jonkin 1 kohdassa esitetyistä
perusteista.
3.
Edellä 1 kohdan e, f ja g alakohdan soveltamiseksi henkilön kat
sotaan valvovan toista, jos edellinen voi joko oikeudellisesti tai käytän
nön toimissa ohjata jälkimmäistä.

128 artikla
Kauppa-arvo
(Koodeksin 70 artiklan 1 kohta)
1.
Unionin tullialueelle vietäviksi myytävien tavaroiden kauppa-arvo
määritetään tulli-ilmoituksen hyväksymisajankohtana välittömästi ennen
tavaroiden kyseiselle tullialueelle tuontia tapahtuneen myynnin perus
teella.
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2.
Jos tavarat myydään vietäviksi unionin tullialueelle sen jälkeen,
kun ne on tuotu tuolle tullialueelle, mutta niiden ollessa väliaikaisessa
varastoinnissa tai asetettuina muuhun erityismenettelyyn kuin sisäisen
passituksen, tietyn käyttötarkoituksen tai ulkoisen jalostuksen menette
lyyn, kauppa-arvo määritetään tuon myynnin perusteella.

129 artikla
Tosiasiallisesti maksettu tai maksettava hinta
(Koodeksin 70 artiklan 1 ja 2 kohta)
1.
Koodeksin 70 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun tosiasiallisesti
maksettuun tai maksettavaan hintaan sisältyvät kaikki maksut, jotka
ostaja on suorittanut tai jotka hänen on suoritettava tuotujen tavaroiden
myynnin edellytyksenä kenelle tahansa seuraavista:
a) myyjälle;
b) kolmannelle osapuolelle myyjän hyväksi;
c) kolmannelle osapuolelle, joka on etuyhteydessä myyjään;
d) kolmannelle osapuolelle, jos maksu kyseiselle osapuolelle suoritetaan
myyjän velvoitteen täyttämiseksi.
Maksut voidaan suorittaa rembursseina tai vaihdantakelpoisina arvopa
pereina ja maksut voidaan suorittaa suoraan tai välillisesti.
2.
Ostajan tai ostajaan etuyhteydessä olevan yrityksen omaan lu
kuunsa harjoittamaa toimintaa, markkinointitoiminta mukaan lukien,
jota koskevasta tarkistuksesta ei säädetä koodeksin 71 artiklassa, ei
pidetä välillisenä maksuna myyjälle.

130 artikla
Alennukset
(Koodeksin 70 artiklan 1 ja 2 kohta)
1.
Tullausarvon määrittämiseksi koodeksin 70 artiklan 1 kohdan mu
kaisesti otetaan huomioon alennukset, jos myyntisopimuksessa on mää
ritetty tulli-ilmoituksen hyväksymisajankohtana niiden soveltaminen ja
määrä.
2.
Aikaistetuista maksuista annetut alennukset otetaan huomioon sel
laisten tavaroiden osalta, joiden hintaa ei ole tosiasiallisesti maksettu
tulli-ilmoituksen hyväksymisajankohtana.
3.
Alennuksia, jotka ovat seurausta sopimuksen muuttamisesta tulliilmoituksen hyväksymisen jälkeen, ei oteta huomioon.

131 artikla
Osatoimitus
(Koodeksin 70 artiklan 1 kohta)
1.
Kun tullimenettelyyn ilmoitetut tavarat muodostavat osan yhden
ainoan kauppatapahtuman yhteydessä ostetusta suuremmasta määrästä
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samaa tavaraa, on koodeksin 70 artiklan 1 kohdan mukaisesti maksettu
tai maksettava hinta laskettava suhteessa koko ostetun määrän hintaan.
2.
Tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteellista jaka
mista on sovellettava myös, jos arvonmäärityksen kohteena olevia tava
roita häviää tai vahingoittuu ennen tavaroiden luovutusta vapaaseen
liikkeeseen.

132 artikla
Viallisten tavaroiden hinnanmuutokset
(Koodeksin 70 artiklan 1 kohta)
Kun myyjä muuttaa tavarasta tosiasiassa maksettua tai maksettavaa hin
taa ostajan hyväksi, muutos voidaan ottaa huomioon määritettäessä koo
deksin 70 artiklan 1 kohdan mukaista tullausarvoa, jos seuraavat edel
lytykset täyttyvät:
a) tavarat olivat viallisia vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan
tulli-ilmoituksen hyväksymisajankohtana;
b) myyjä teki muutoksen korvatakseen vian noudattaakseen jompaa
kumpaa seuraavista velvoitteista:
i) ennen tulli-ilmoituksen hyväksymistä voimaan tullut sopimusvel
voite;
ii) tavaroihin sovellettava lakiin perustuva velvoite.
▼M4

__________

▼B
133 artikla
Ehtojen ja suoritusten arvonmääritys
(Koodeksin 70 artiklan 3 kohdan b alakohta)
Jos tuotujen tavaroiden myynti tai hinta riippuu edellytyksestä tai suo
ritteesta, jonka arvo voidaan määrittää arvonmäärityksen kohteena ole
vien tavaroiden osalta, tällaista arvoa on pidettävä osana maksettua tai
maksettavaa hintaa, jollei edellytys tai suorite liity jompaankumpaan
seuraavista:
a) toiminta, johon sovelletaan tämän asetuksen 129 artiklan 2 kohtaa;
b) koodeksin 71 artiklan mukainen tullausarvon osatekijä.

134 artikla
Kauppatapahtumat etuyhteydessä olevien henkilöiden välillä
(Koodeksin 70 artiklan 3 kohdan d alakohta)
1.
Jos ostaja ja myyjä ovat keskenään etuyhteydessä, ja sen mää
rittämiseksi, onko keskinäinen etuyhteys vaikuttanut hintaan, myyntiin
liittyvät olosuhteet on tarvittaessa tutkittava ja ilmoittajalle on annettava
mahdollisuus toimittaa kyseisistä olosuhteista mahdollisesti tarvittavia
yksityiskohtaisia lisätietoja.
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2.
Tavaroiden arvo on kuitenkin määritettävä koodeksin 70 artiklan 1
kohdan mukaisesti, jos ilmoittaja osoittaa, että ilmoitettu kauppa-arvo on
hyvin lähellä jotakin seuraavista vertailuarvoista, jotka on määritetty
samaan tai suunnilleen samaan aikaan:
a) unionin tullialueelle vietäväksi myytävien samanlaisten tai samankal
taisten tavaroiden kauppa-arvo myyntitapahtumissa sellaisten ostajien
ja myyjien välillä, jotka eivät ole etuyhteydessä keskenään;
b) samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tullausarvo, joka on mää
ritetty koodeksin 74 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti;
c) samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tullausarvo koodeksin
74 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen samanlaisten tai samankaltaisten
tavaroiden arvonmäärityksessä on otettava huomioon seuraavat:
a) osoitetut erot kaupan portaassa;
b) eri paljoudet;
c) koodeksin 71 artiklan 1 kohdassa luetellut kustannuserät;
d) myyjälle aiheutuneet kustannukset myyntitapahtumissa, joissa myyjä
ja ostaja eivät ole keskenään etuyhteydessä, jos tällaiset kustannukset
eivät ole aiheutuneet myyjälle etuyhteydessä olevien henkilöiden
välisissä myyntitapahtumissa.
4.
Edellä 2 kohdassa lueteltuja vertailuarvoja on käytettävä ilmoitta
jan pyynnöstä. Niillä ei saa korvata ilmoitettua kauppa-arvoa.

135 artikla
Tuontitavaroiden tuottamisessa käytetyt tavarat ja palvelut
(Koodeksin 71 artiklan 1 kohdan b alakohta)
1.
Jos ostaja toimittaa myyjälle koodeksin 71 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa lueteltuja tavaroita tai palveluja, näiden tavaroiden ja pal
velujen arvon on katsottava olevan sama kuin niiden ostohinta. Osto
hintaan sisältyvät maksut, jotka koodeksin 71 artiklan 1 kohdan b ala
kohdassa lueteltujen tavaroiden tai palvelujen ostajan on suoritettava
kyseiset tavarat tai palvelut saadakseen.
Jos kyseiset tavarat tai palvelut on tuottanut ostaja tai häneen etuyhtey
dessä oleva henkilö, niiden arvon muodostavat niiden tuotantokustan
nukset.
2.
Jos koodeksin 71 artiklan 1 kohdan b alakohdassa lueteltujen
tavaroiden ja palvelujen arvoa ei voida määrittää 1 kohdan mukaisesti,
se on määritettävä muiden objektiivisten ja määrällisesti ilmaistavissa
olevien tietojen perusteella.
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3.
Jos ostaja on käyttänyt koodeksin 71 artiklan 1 kohdan b alakoh
dassa tarkoitettuja tavaroita ennen niiden toimittamista, niiden arvo on
mukautettava mahdollisen arvonalennuksen huomioon ottamiseksi.

4.
Koodeksin 71 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen pal
velujen arvoon sisältyvät epäonnistuneen kehittämistoiminnan kustan
nukset, jos ne ovat aiheutuneet tuotuihin tavaroihin liittyvistä hankkeista
tai tilauksista.

5.
Koodeksin 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan iv alakohdan sovel
tamiseksi tutkimustyön ja alustavien mallisuunnittelupiirustusten kustan
nuksia ei sisällytetä tullausarvoon.

6.
Edellä 1–5 kohdan mukaisesti toimitettujen tavaroiden ja palvelu
jen arvo on suhteutettava tuotuihin tavaroihin.

136 artikla
Rojaltit ja lisenssimaksut
(Koodeksin 71 artiklan 1 kohdan c alakohta)
1.
Rojaltit ja lisenssimaksut liittyvät tuotuihin tavaroihin erityisesti,
kun lisenssin tai rojaltien mukaisesti siirretyt oikeudet ovat erottamaton
osa tavaraa. Rojaltin tai lisenssimaksun laskentamenetelmä ei ole ratkai
seva tekijä.

2.
Jos rojaltin tai lisenssimaksun määrän laskentamenetelmä perustuu
tuodun tavaran hintaan, on tämän rojaltin tai lisenssimaksun maksami
sen katsottava liittyvän arvonmäärityksen kohteena olevaan tavaraan,
jollei toisin osoiteta.

3.
Jos rojaltit tai lisenssimaksut liittyvät osittain arvonmäärityksen
kohteena olevaan tavaraan ja osittain tavaroihin tuonnin jälkeen lisättyi
hin muihin aineosiin tai osatekijöihin taikka tuonnin jälkeisiin suorittei
siin tai palveluihin, on tehtävä asianmukainen mukautus.

4.
Rojaltit ja lisenssimaksut on katsottava maksetuiksi tuotujen tava
roiden myynnin edellytyksenä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyt
tyy:

a) myyjä tai myyjään etuyhteydessä oleva henkilö vaatii ostajaa suorit
tamaan tämän maksun;

b) ostajan maksu suoritetaan myyjän velvoitteen täyttämiseksi sopimus
velvoitteiden mukaisesti;

c) tavaroita ei voida myydä ostajalle tai ostaja ei voi ostaa niitä mak
samatta rojalteja tai lisenssimaksuja lisenssinantajalle.

5.
Rojaltin tai lisenssimaksun saajan sijoittautumismaata ei ole tar
peen ottaa huomioon.
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137 artikla
Paikka, jossa tavarat tuodaan unionin tullialueelle
(Koodeksin 71 artiklan 1 kohdan e alakohta)
1.
Koodeksin 71 artiklan 1 kohdan e alakohdan soveltamiseksi pai
kalla, jossa tavarat tuodaan unionin tullialueelle, tarkoitetaan:
a) meritse kuljetettujen tavaroiden tapauksessa satamaa, jossa tavarat
saapuvat ensimmäisen kerran unionin tullialueelle;
b) Ranskan merentakaisiin departementteihin, jotka ovat osa unionin
tullialuetta, meritse tuotujen sellaisten tavaroiden tapauksessa, jotka
kuljetetaan suoraan unionin tullialueen toiseen osaan, tai päinvastoin,
satamaa, jossa tavarat saapuvat ensimmäisen kerran unionin tullialu
eelle edellyttäen, että ne on purettu tai jälleenlaivattu siellä;
c) meritse ja sen jälkeen ilman jälleenlaivausta sisävesitse kuljetettujen
tavaroiden tapauksessa ensimmäistä satamaa, jossa tavarat voidaan
purkaa;
d) rautateitse, sisävesiliikenteessä tai maanteitse kuljetettujen tavaroiden
tapauksessa saapumistullitoimipaikan sijaintipaikkaa;
e) muilla kuljetusmuodoilla kuljetettujen tavaroiden tapauksessa paik
kaa, jossa unionin tullialueen raja ylitetään.
2.
Koodeksin 71 artiklan 1 kohdan e alakohdan soveltamiseksi sel
laisten tavaroiden tapauksessa, jotka tuodaan unionin tullialueelle ja sen
jälkeen kuljetetaan toiseen paikkaan kyseisellä alueella unionin tullialu
een ulkopuolella sijaitsevien alueiden kautta, paikka, jossa tavarat tuo
daan unionin tullialueelle, on paikka, jossa tavarat on ensin tuotu ky
seiselle tullialueelle, jos tavarat kuljetetaan suoraan kyseisten alueiden
läpi tavanomaista reittiä määräpaikkaan.
3.
Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan myös, jos tavarat on purettu,
uudelleenlastattu tai väliaikaisesti pysäytetty unionin tullialueen ulko
puolella sijaitsevilla alueilla ainoastaan niiden kuljetukseen liittyvistä
syistä.
4.
Jos 1 kohdan b alakohdassa ja 2 ja 3 kohdassa säädetyt edelly
tykset eivät täyty, paikalla, jossa tavarat tuodaan unionin tullialueelle,
tarkoitetaan:
a) meritse kuljetettujen tavaroiden tapauksessa purkaussatamaa;
b) ►M1 muilla kuljetusmuodoilla ◄ kuljetettujen tavaroiden tapauk
sessa 1 kohdan c, d tai e alakohdassa täsmennettyä paikkaa siinä
osassa unionin tullialuetta, johon tavarat lähetetään.

138 artikla
Kuljetuskustannukset
(Koodeksin 71 artiklan 1 kohdan e alakohta)
1.
Jos tavarat kuljetetaan ►M1 samaa kuljetusmuotoa ◄ käyttäen
paikkaan, joka sijaitsee sen paikan jälkeen, jossa ne tuodaan unionin
tullialueelle, kuljetuskustannukset on määritettävä suhteessa etäisyyteen
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paikkaan, jossa tavarat tuodaan unionin tullialueelle tämän asetuksen
137 artiklan mukaisesti, jollei tulliviranomaisille esitetä todistetta kus
tannuksista, joita yleisen rahtihinnaston perusteella olisi sovellettu tava
roiden kuljetuksessa paikkaan, jossa ne tuodaan unionin tullialueelle.

2.
Ilmakuljetuksen, mukaan lukien pikakuriiripalvelut, kustannukset,
jotka sisällytetään tavaroiden tullausarvoon, määritetään liitteen 23–01
mukaisesti.

3.
Jos kuljetuksesta ei peritä korvausta tai sen järjestää ostaja itse,
tavaroiden tullausarvoon sisältyvät kustannukset lasketaan samoille kul
jetustavoille tavallisesti sovellettujen kuljetusmaksujen mukaisesti.

139 artikla
Postilähetyksistä kannettavat maksut
(Koodeksin 70 artiklan 1 kohta)
Postitse kuljetettujen tavaroiden tullausarvoon on sisällytettävä kaikki
määräpaikkaan saakka kannettavat postimaksut, lukuun ottamatta unio
nin tullialueella mahdollisesti kannettavia lisäpostimaksuja.

140 artikla
Ilmoitettujen kauppa-arvojen hyväksymisestä kieltäytyminen
(Koodeksin 70 artiklan 1 kohta)
1.
Jos tulliviranomaisilla on perusteltuja syitä epäillä sitä, edustaako
ilmoitettu kauppa-arvo 70 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua maksettua
kokonaismäärää, ne voivat pyytää ilmoittajaa toimittamaan täydentäviä
tietoja.

2.
Jos tämä ei riitä poistamaan epäilyjä, tulliviranomaiset voivat päät
tää, että tavaroiden arvoa ei voi määrittää koodeksin 70 artiklan 1
kohdan mukaisesti.

141 artikla
Samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tullausarvo
(Koodeksin 74 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta)
1.
Määritettäessä tuotujen tavaroiden tullausarvoa koodeksin 74 artik
lan 2 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti, on käytettävä samanlaisten
tai samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvoa myynnissä, joka tapahtuu
samalla kaupan portaalla ja kohdistuu olennaisesti samaan paljouteen
kuin arvonmäärityksen kohteena olevien tavaroiden kauppa.

Jos tällaista myyntiä ei voida todeta, tullausarvo on määritettävä sellais
ten samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvon perusteel
la, jotka on myyty eri kaupan portaalla tai eri paljouksina. Tämä kaup
pa-arvo olisi mukautettava kaupan eri portaiden ja/tai eri paljouksien
huomioon ottamiseksi.
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2.
Arvoa on oikaistava siten, että otetaan huomioon erilaisten kulje
tusetäisyyksien ja eri kuljetusmuotojen aiheuttamat merkittävät kustan
nuserot tuontitavaroiden ja kyseisten samanlaisten tai samankaltaisten
tavaroiden välillä.

3.
Jos todetaan useampi kuin yksi samanlaisten tai samankaltaisten
tavaroiden kauppa-arvo, on alhaisin näistä arvoista otettava huomioon
tuontitavaroiden tullausarvoa määritettäessä.

4.
”Samanlaisia tavaroita” tai ”samankaltaisia tavaroita” eivät ole ta
varat, joihin sisältyy tai liittyy teknistä suunnittelua, kehittelyä, taiteel
lista työtä tai mallisuunnittelua taikka piirustusten ja luonnosten laadin
taa, joiden johdosta ei ole tehty arvonoikaisua koodeksin 71 artiklan 1
kohdan b alakohdan iv alakohdan mukaisesti sen vuoksi, että nämä työt
on suoritettu unionissa.

5.
Eri henkilön valmistamien tavaroiden kauppa-arvo otetaan huomi
oon ainoastaan, jollei kauppa-arvoa voida todeta samanlaisille tai sa
mankaltaisille tavaroille, joiden valmistaja on sama henkilö kuin arvon
määrityksen kohteena olevien tavaroiden.

142 artikla
Deduktiivinen menetelmä
(Koodeksin 74 artiklan 2 kohdan c alakohta)
1.
Yksikköhinta, jota käytetään tullausarvon määrittämiseen koodek
sin 74 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti, on hinta, jolla tuodut
tavarat taikka tuodut samanlaiset tai samankaltaiset tavarat, sellaisina
kuin ne ovat tuontihetkellä, myydään unionissa tavaroiden tuontiajan
kohtana tai suunnilleen samaan aikaan.

2.
Jos 1 kohdassa tarkoitettua yksikköhintaa ei ole saatavissa, käytet
tävä yksikköhinta on hinta, jolla tuodut tavarat taikka tuodut samanlaiset
tai samankaltaiset tavarat, sellaisina kuin ne ovat tuontihetkellä, myy
dään unionin tullialueella aikaisimpana mahdollisena ajankohtana arvon
määrityksen kohteena olevien tavaroiden tuonnin jälkeen ja joka tapauk
sessa 90 päivän kuluessa kyseisestä tuonnista.

3.
Jos 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua yksikköhintaa ei ole saatavilla,
ilmoittajan pyynnöstä on käytettävä yksikköhintaa, jolla tuodut tavarat
myydään unionin tullialueella jatkovalmistuksen tai -käsittelyn jälkeen,
ottaen asianmukaisesti huomioon tällaisesta valmistuksesta tai käsitte
lystä seuraava lisäarvo.

4.
Seuraavia myyntitapahtumia ei oteta huomioon tullausarvon mää
rittämiseksi 74 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti:

a) tavaroiden myynti muulla kuin ensimmäisellä kaupan portaalla tuon
nin jälkeen;

b) myynti etuyhteydessä oleville henkilöille;

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 87
▼B
c) myynti henkilöille, jotka toimittavat suoraan tai välillisesti, joko
maksutta tai alennetuin kustannuksin koodeksin 71 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa lueteltuja tavaroita tai palveluja käytettäviksi tuotujen
tavaroiden tuottamiseksi ja myymiseksi vientiä varten;
d) myynti paljouksina, jotka eivät ole riittäviä yksikköhinnan määrittä
miseksi.
5.
Tullausarvoa määritettäessä 1–4 kohdan mukaisesti määritetystä
yksikköhinnasta vähennetään:
a) joko provisiot, jotka tavallisesti joko maksetaan tai sovitaan makset
taviksi, taikka lisäykset, jotka unionin tullialueella tavallisesti teh
dään voiton ja yleiskulujen (kyseisten tavaroiden kaupan pitämisen
suorat tai välilliset kustannukset mukaan lukien) katteeksi myytäessä
samaan tavaraluokkaan tai -lajiin kuuluvia tuotuja tavaroita, jotka
ovat jonkin teollisuuden alan tuottamien tavaroiden ryhmään tai va
likoimaan kuuluvia tavaroita;
b) unionin tullialueella syntyneet tavanomaiset kuljetus- ja vakuutuskus
tannukset ja niihin liittyvät kulut;
c) unionin tullialueella tavaroiden tuonnista tai myynnistä maksettavat
tuontitullit tai muut maksut.
6.
Tiettyjen liitteessä 23–02 tarkoitettujen kaupintamyyntiin tuotavien
herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvo voidaan määrittää suoraan
koodeksin 74 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Tätä varten
jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi yksikköhinnat, minkä
jälkeen komissio julkaisee ne Taricissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2658/87 (1) 6 artiklan mukaisesti.
Näitä yksikköhintoja voidaan käyttää tuotujen tavaroiden tullausarvon
määrittämiseen 14 päivän ajanjaksoina. Kukin ajanjakso alkaa perjantai
na.
Yksikköhinnat lasketaan ja annetaan tiedoksi seuraavasti:
a) Edellä 5 kohdassa säädettyjen vähennysten tekemisen jälkeen komis
siolle annetaan tiedoksi kunkin tavaraluokan yksikköhinta 100 kilog
ramman nettomäärää kohti. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 5 kohdan b
alakohdassa tarkoitetuille kustannuksille vakiomäärät, jotka on ilmoi
tettava komissiolle.
b) Yksikköhintojen määrittämisessä käytettävä vertailuajanjakso on
edeltävä 14 päivän ajanjakso, joka päättyy sitä viikkoa edeltävänä
torstaina, jonka aikana uudet yksikköhinnat vahvistetaan.
c) Jäsenvaltioiden on annettava yksikköhinnat tiedoksi komissiolle eu
roina viimeistään kello 12.00 sen viikon maanantaina, jona komissio
julkaisee ne. Jos kyseinen päivä ei ole työpäivä, tiedoksianto on
annettava sitä välittömästi edeltävänä työpäivänä. Yksikköhintoja so
velletaan vain, jos komissio on julkaissut kyseisen tiedoksiannon.
(1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87 annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987
tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256,
7.9.1987, s. 1).
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143 artikla
Laskennallisen arvon menetelmä
(Koodeksin 74 artiklan 2 kohdan d alakohta)
1.
Koodeksin 74 artiklan 2 kohdan d alakohtaa sovellettaessa tullivi
ranomaiset eivät voi tullausarvon määritystä varten vaatia tai velvoittaa
henkilöä, joka ei ole sijoittautunut unionin tullialueelle, esittämään tut
kittavaksi kirjanpitoa tai muita asiakirjoja.

2.
Koodeksin 74 artiklan 2 kohdan d alakohdan i alakohdassa lue
teltuihin materiaalin ja valmistuksen kustannuksiin tai arvoon sisältyvät
koodeksin 71 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa mai
nitut kustannuserät. Niihin sisältyvät ►M1 asianmukaisessa suhteessa
jaettuna myös kaikkien niiden koodeksin 71 artiklan 1 kohdan b ala
kohdassa esitettyjen tuotteiden tai palvelujen arvo ◄, jotka ostaja on
suoraan tai välillisesti toimittanut käytettäviksi arvonmäärityksen koh
teena olevien tavaroiden valmistuksen yhteydessä. Koodeksin 71 artiklan
1 kohdan b alakohdan iv alakohdassa esitettyjen, unionissa suoritettujen
töiden arvo voidaan lukea mukaan ainoastaan siltä osin kuin näistä
töistä laskutetaan tuottajaa.

3.
Tuotantokustannuksiin sisältyvät kaikki menot, joita aiheutuu tuo
tantohyödykkeiden valmistuksesta, lisäämisestä tai merkittävästä kehit
tämisestä. Niihin sisältyvät myös koodeksin 71 artiklan 1 kohdan b
alakohdan ii ja iii alakohdassa määritellyt kustannukset.

4.
Koodeksin 74 artiklan 2 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tar
koitetut yleiskulut käsittävät myös ne mainitun kohdan d alakohdan i
alakohdan ulkopuolelle jäävät suorat ja välilliset kustannukset, jotka
aiheutuvat tavaroiden valmistuksesta ja kaupan pitämisestä vientiä var
ten.

144 artikla
Sovellettu tullausarvo
(Koodeksin 74 artiklan 3 kohta)
1.
Määritettäessä tullausarvoa koodeksin 74 artiklan 3 kohdan mu
kaisesti koodeksin 70 artiklan ja 74 artiklan menetelmien soveltamisessa
voidaan käyttää kohtuullista joustavuutta. Näin määritetyn arvon on
mahdollisuuksien mukaan perustuttava aikaisemmin määritettyihin tulla
usarvoihin.

2.
Jos tullausarvoa ei voida määrittää 1 kohdan mukaisesti, on käy
tettävä muita asianmukaisia menetelmiä. Tällaisessa tapauksessa tullaus
arvoa ei saa määrittää minkään seuraavista perusteella:

a) unionin tullialueella tuotettujen tavaroiden myyntihinta unionin tulli
alueella;

b) järjestelmä, jossa tullausarvon määrittämiseen käytetään korkeampaa
kahdesta vaihtoehtoisesta arvosta;
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c) tavaroiden hinta viejämaan kotimarkkinoilla;
d) tuotantokustannukset, lukuun ottamatta laskennallisia arvoja, jotka on
määritetty samanlaisille tai samankaltaisille tavaroille koodeksin
74 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti;
e) hinnat viennissä kolmanteen maahan;
f) vähimmäistullausarvot;
g) mielivaltaiset tai tekaistut arvot.

145 artikla
Tullausarvoon liittyvät täydentävät asiakirjat
(Koodeksin 163 artiklan 1 kohta)
Täydentävänä asiakirjana vaaditaan ilmoitettuun kauppa-arvoon liittyvä
kauppalasku.

146 artikla
Valuutan muuntaminen tullausarvon määrittämiseksi
(Koodeksin 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)
1.
Valuutan muuntamiseen tullausarvon määrittämiseksi käytetään
koodeksin 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti seuraavia va
luuttakursseja:
a) niissä jäsenvaltioissa, joiden valuutta on euro, Euroopan keskuspan
kin julkaisema valuuttakurssi;
b) niissä jäsenvaltioissa, joiden valuutta ei ole euro, toimivaltaisen kan
sallisen viranomaisen julkaisema valuuttakurssi tai, jos kansallinen
viranomainen on nimennyt yksityisen pankin julkaisemaan valuutta
kurssin, kyseisen yksityisen pankin julkaisema kurssi.
2.
Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti käytetty valuuttakurssi on kun
kin kuukauden viimeistä edellisenä keskiviikkona julkaistu valuuttakurssi.
Jos kyseisenä päivänä ei ole julkaistu valuuttakurssia, sovelletaan vii
meisintä julkaistua kurssia.
3.
Valuuttakurssia sovelletaan kuukauden ajan alkaen seuraavan kuu
kauden ensimmäisestä päivästä.
4.
Jos 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua valuuttakurssia ei ole julkaistu,
koodeksin 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi käytetään
asianomaisen jäsenvaltion määrittämää kurssia. Kyseisen kurssin on vas
tattava mahdollisimman hyvin kyseisen jäsenvaltion valuutan arvoa.
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III OSASTO
TULLIVELKA JA VAKUUDET
1 LUKU

Vakuus mahdollisen tai olemassa olevan tullivelan maksamisesta
1 jakso
Yleiset säännökset
147 artikla
Vakuuksia koskeva sähköinen järjestelmä
(Koodeksin 16 artikla)
Useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa käytettävissä olevia vakuuksia
koskevien tietojen vaihtamiseksi ja tallentamiseksi on käytettävä näitä
tarkoituksia varten koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua
sähköistä järjestelmää.
Tämän artiklan ensimmäistä kohtaa sovelletaan täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin vakuuksien
hallintaa koskevan järjestelmän (GUM) käyttöönottopäivästä alkaen.

148 artikla
Mahdollisen tullivelan varalta annettava yksittäinen vakuus
(Koodeksin 90 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)
1.
Jos vakuuden antaminen on pakollista, yhden toiminnon kattavan,
mahdollisen tullivelan varalta annettavan vakuuden, jäljempänä ’yksit
täinen vakuus’, on katettava se tuonti- tai vientitullin määrä, joka vastaa
mahdollisesti syntyvää tullivelkaa ja joka lasketaan samantyyppisestä
tavarasta kannettavan korkeimman tullin perusteella.
2.
Kun tavaroiden tuonnin tai viennin yhteydessä maksettaviksi lan
keavat muut maksut on määrä kattaa yksittäisellä vakuudella, nämä
määrät on laskettava siinä jäsenvaltiossa samantyyppisestä tavarasta
kannettavan korkeimman tason perusteella, jossa asianomaiset tavarat
asetetaan tullimenettelyyn tai ovat väliaikaisessa varastossa.

149 artikla
Harkinnanvarainen vakuus
(Koodeksin 91 artikla)
Jos tulliviranomaiset päättävät vaatia harkinnanvaraista vakuutta, tämän
asetuksen 150–158 artiklaa sovelletaan.

150 artikla
Käteistalletuksena annettava vakuus
(Koodeksin 92 artiklan 1 kohdan a alakohta)
Kun vakuus vaaditaan erityismenettelyjä tai väliaikaista varastointia var
ten ja se annetaan yksittäisenä vakuutena käteistalletuksena, kyseinen
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vakuus on annettava sen jäsenvaltion tulliviranomaisille, jossa tavarat
asetetaan kyseiseen menettelyyn tai ovat väliaikaisessa varastossa.

Jos muu erityismenettely kuin tietyn käyttötarkoituksen menettely on
päätetty tai tiettyyn käyttötarkoitukseen osoitettuja tavaroita tai väliaikai
sen varastoinnin valvonta on päättynyt asianmukaisesti, sen jäsenvaltion
tulliviranomaisen on maksettava vakuus takaisin, jossa vakuus annettiin.

151 artikla
Vakuus takaajan antamana sitoumuksena
(Koodeksin 92 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 94 artikla)
1.
Vakuuden antaneen tullitoimipaikan (vakuustullitoimipaikan) on
hyväksyttävä takaajan antama sitoumus ja annettava hyväksyntä tiedoksi
henkilölle, jonka oli annettava vakuus.

2.
Vakuustullitoimipaikka voi kumota takaajan antaman sitoumuksen
hyväksynnän milloin tahansa. Vakuustullitoimipaikan on annettava ku
moaminen tiedoksi takaajalle ja henkilölle, jonka oli annettava vakuus.

3.
Takaaja voi peruuttaa sitoumuksensa milloin tahansa. Takaajan on
annettava peruuttaminen tiedoksi vakuustullitoimipaikalle.

4.
Takaajan sitoumuksen peruuttaminen ei vaikuta tavaroihin, jotka
peruuttamishetkellä ovat jo asetettuina tullimenettelyyn tai varastoituina
väliaikaisesti peruutettavan sitoumuksen perusteella.

5.
Sitoumuksena annettu yksittäinen vakuus on annettava liitteessä
32–01 olevan mallin mukaisella lomakkeella.

6.
Sitoumuksena annettu yleisvakuus on annettava liitteessä 32–03
olevan mallin mukaisella lomakkeella.

7.
Sen estämättä, mitä 5 ja 6 kohdassa sekä 160 artiklassa säädetään,
kukin jäsenvaltio voi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksyä,
että takaajan antama sitoumus poikkeaa liitteessä 32–01, 32–02 ja 32–03
vahvistetuista muodoista, edellyttäen että sen oikeusvaikutus on sama.

152 artikla
Takaajan sitoumuksena annettava yksittäinen vakuus
(Koodeksin 89 artikla ja 92 artiklan 1 kohdan b alakohta)
1.
Jos yksittäinen vakuus annetaan takaajan sitoumuksena, vakuustul
litoimipaikan on säilytettävä todiste sitoumuksesta vakuuden voimassa
oloajan.

2.
Jos yksittäinen vakuus annetaan takaajan sitoumuksena, menette
lynhaltija ei saa muuttaa vakuuden viitenumeroon liittyvää tunnuskoo
dia.
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153 artikla
Tulliviranomaisten välinen virka-apu
(Koodeksin 92 artiklan 1 kohdan c alakohta)
Kun tullivelka syntyy muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, joka on hyväk
synyt jossakin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 83 artiklan 1 koh
dassa tarkoitetussa muodossa annetun vakuuden, jota voidaan käyttää
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, vakuuden hyväksyneen jäsen
valtioon on siirrettävä tullivelan syntymisjäsenvaltiolle tämän jäsenval
tion maksun määräajan umpeutumisen jälkeen esittämästä pyynnöstä
tuonti- tai vientitullin määrä hyväksytyn vakuuden ja maksamattoman
tullin rajoissa.
Siirron on tapahduttava kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

154 artikla
Vakuuden viitenumero ja tunnuskoodi
(Koodeksin 89 artiklan 2 kohta)
1.
Kun yksittäistä vakuutta voidaan käyttää useammassa kuin yh
dessä jäsenvaltiossa, vakuustullitoimipaikan on annettava vakuuden an
taneelle henkilölle tai, kun kyseessä on tositteina annettu vakuus, takaa
jalle seuraavat tiedot:
a) vakuuden viitenumero;
b) vakuuden viitenumeroon liittyvä tunnuskoodi.
2.
Jos yleisvakuutta voidaan käyttää useammassa kuin yhdessä jäsen
valtiossa, vakuustullitoimipaikan on annettava vakuuden antaneelle hen
kilölle seuraavat tiedot:
a) vakuuden viitenumero kustakin tämän asetuksen 157 artiklan mukai
sesti seurattavasta viitemäärän osasta:
b) vakuuden viitenumeroon liittyvä tunnuskoodi.
Vakuuden antajan pyynnöstä vakuustullitoimipaikan on vahvistettava
vähintään yksi ylimääräinen tunnuskoodi, jota vakuuden antaja tai hänen
edustajansa käyttää.
3.
Tulliviranomaisen on tarkastettava vakuuden olemassaolo ja voi
massaolo aina, kun jokin henkilö ilmoittaa sille vakuuden viitenumeron.

2 jakso
Yleisvakuus
155 artikla
Viitemäärä
(Koodeksin 90 artikla)
1.
Jollei tämän asetuksen 158 artiklassa toisin säädetä, yleisvakuuden
määrän on oltava yhtä suuri kuin vakuustullitoimipaikan koodeksin
90 artiklan mukaisesti vahvistama viitemäärä.
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2.
Kun yleisvakuus on annettava tuonti- tai vientitullista ja muista
maksuista, joiden määrä voidaan varmuudella laskea vakuuden vaatimis
ajankohtana, kyseisten tullien ja maksujen kattavan viitemäärän osan on
vastattava tuonti- tai vientitullin tai muiden maksettavien maksujen mää
rää.
3.
Kun yleisvakuus on annettava tuonti- tai vientitullista ja muista
maksuista, joiden määrää ei voida varmuudella laskea vakuuden vaa
timisajankohtana tai jotka vaihtelevat eri aikoina, kyseisten tullien ja
maksujen kattava viitemäärän osa vahvistetaan seuraavasti:
a) kun kyseessä on osa, joka kattaa tuonti- tai vientitullin ja muut
syntyneet maksut, viitemäärän on vastattava tuonti- tai vientitullin
ja näiden muiden maksettavien maksujen määrää;
b) kun kyseessä on osa, joka kattaa tuonti- tai vientitullin ja muut
mahdollisesti syntyvät maksut, viitemäärän on vastattava tuonti- tai
vientitullin ja muiden maksujen määrää, joka voi langeta maksetta
vaksi kunkin sellaisen tulli-ilmoituksen tai väliaikaisen varastoinnin
ilmoituksen yhteydessä, josta vakuus on annettu, sinä aikana, joka
kuluu tavaroiden asettamisesta asiaankuuluvaan tullimenettelyyn tai
väliaikaiseen varastoon joko menettelyn päättämiseen asti tai siihen
asti, kun tietyn käyttötarkoituksen tai väliaikaisen varastoinnin val
vonta päättyy.
Edellä b alakohtaa sovellettaessa on otettava huomioon samantyyppi
sistä tavaroista kannettavat korkeimmat tuonti- tai vientitullit ja saman
tyyppisten tavaroiden tuonnissa tai viennissä maksettavien maksujen
korkein määrä vakuustullitoimipaikan jäsenvaltiossa.
Jos viitemäärän osan määrittämiseksi ensimmäisen alakohdan nojalla
tarvittavat tiedot eivät ole vakuustullitoimipaikan saatavilla, kyseiseksi
määräksi on vahvistettava 10 000 euroa kutakin ilmoitusta kohden.
4.
Vakuustullitoimipaikan on vahvistettava viimemäärä yhteistyössä
vakuuden antamiseen velvoitetun henkilön kanssa. Kun viitemäärän osa
määritetään 3 kohdan mukaisesti, kyseisen vakuustullitoimipaikan vah
vistaman määrän on perustuttava edeltävien 12 kuukauden aikana asi
aankuuluviin tullimenettelyihin tai väliaikaiseen varastoon asetettuja ta
varoita koskeviin tietoihin sekä esimerkiksi kaupallisista asiakirjoista ja
vakuuden antamiseen velvoitetun henkilön kirjanpidosta ilmenevien ai
ottujen toimintojen arvioituun määrään.
5.
Vakuustullitoimipaikka tarkastelee viitemäärää uudelleen omasta
aloitteestaan tai vakuuden antamiseen velvoitetun henkilön pyynnöstä
ja tarkistaa sen, jotta se on tämän artiklan säännösten ja koodeksin
90 artiklan mukainen.

156 artikla
Vakuuden antamiseen velvoitetun henkilön suorittama viitemäärän
valvonta
(Koodeksin 89 artikla)
Vakuuden antamiseen velvoitetun henkilön on varmistettava, että tuontitai vientitullin ja muiden vakuuden asettamista edellyttävien tavaroiden
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tuonnin tai viennin yhteydessä perittävien maksujen määrä, joka on mak
settava tai voi langeta maksettavaksi, ei ole suurempi kuin viitemäärä.

Kyseisen henkilön on ilmoitettava vakuustullitoimipaikalle, jos vii
temäärä ei enää riitä kattamaan hänen toimintojaan.

157 artikla
Tulliviranomaisten suorittama viitemäärän valvonta
(Koodeksin 89 artiklan 6 kohta)
1.
Sen viitemäärän osan valvonta, joka kattaa tuonti- tai vientitullin ja
tavaroiden tuonnin tai viennin yhteydessä perittävien muiden maksujen
määrän, joka lankeaa maksettavaksi vapaaseen liikkeeseen luovutetuista
tavaroista, on varmistettava kutakin tulli-ilmoitusta kohden silloin, kun
tavarat asetetaan asianomaiseen menettelyyn. Kun vapaaseen liikkeeseen
luovutusta koskevat tulli-ilmoitukset annetaan koodeksin 166 artiklan 2
kohdassa ja 182 artiklassa tarkoitetun luvan mukaisesti, viitemäärän
asiaankuuluvan osan valvonta on varmistettava täydentävien ilmoitusten
tai tarvittaessa kirjanpitoon tehtyjen merkintöjen perusteella.

2.
Sen viitemäärän osan valvonta, joka kattaa tuonti- tai vientitullin ja
tavaroiden tuonnin tai viennin yhteydessä perittävien muiden maksujen
määrän, joka voi langeta maksettavaksi unionin passitusmenettelyyn
asetetuista tavaroista, on varmistettava tämän asetuksen 273 artiklan 1
kohdassa tarkoitetulla sähköisellä järjestelmällä kutakin tulli-ilmoitusta
kohden silloin, kun tavarat asetetaan asianomaiseen menettelyyn. Val
vonta ei koske tavaroita, jotka on asetettu unionin passitusmenettelyyn
koodeksin 233 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettua yksinker
taistusta käyttäen, jos tulli-ilmoitusta ei ole käsitelty tämän asetuksen
273 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla sähköisellä järjestelmällä.

3.
Sen viitemäärän osan valvonta, joka kattaa tuonti- ja vientitullin ja
vakuutta edellyttävien tavaroiden tuonnin tai viennin yhteydessä perit
tävien muiden syntyneiden tai mahdollisesti syntyvien maksujen mää
rän, 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta, on var
mistettava säännöllisillä ja asianmukaisilla tarkastuksilla.

▼M1
158 artikla
Yleisvakuuden taso
(Koodeksin 95 artiklan 2 ja 3 kohta)
1.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 84 artiklassa säädettyjen
ehtojen mukaisesti koodeksin 95 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yleis
vakuuden määrä on alennettava 50, 30 tai 0 prosenttiin tämän asetuksen
155 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti määritetystä viitemäärän
osasta.
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2.
Koodeksin 95 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu yleisvakuuden määrä
on alennettava 30 prosenttiin tämän asetuksen 155 artiklan 2 kohdan ja
3 kohdan a alakohdan mukaisesti määritetyistä viitemäärän osista.
▼B
3 jakso
Unionin passitusmenettelyä sekä TIR- ja ATAyleissopimuksen mukaista menettelyä koskevat
säännökset
1 alajakso
Unionin passitus

159 artikla
Yhteistä passitusta varten suoritettava laskenta
(Koodeksin 89 artiklan 2 kohta)
Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen (1) mukaisesti
kuljetettuja unionitavaroita on kohdeltava tämän asetuksen 148 artiklassa
ja 155 artiklan 3 kohdan b alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa
laskennassa muina kuin unionitavaroina.

160 artikla
Tositteina annettava yksittäinen vakuus
(Koodeksin 92 artiklan 1 kohdan b alakohta)
1.
Unionin passitusmenettelyssä takaajan sitoumuksena annettava yk
sittäinen vakuus voi olla myös vakuus, jossa takaaja antaa tositteita
henkilöille, jotka aikovat olla menettelynhaltijoita.
Todiste sitoumuksesta on annettava liitteessä 32–02 olevan mallin mu
kaisella lomakkeella, ja tositteet on annettava liitteessä 32–06 olevan
mallin mukaisella lomakkeella.
Jokaisen tositteen on katettava 10 000 euron määrä, josta takaaja on
vastuussa.
Tosite on voimassa yhden vuoden ajan sen antamispäivästä.
2.
Takaajan on annettava vakuustoimipaikalle kaikki vaadittavat tie
dot antamistaan yksittäistä vakuutta koskevista tositteista.
3.
Takaajan on annettava henkilölle, joka aikoo olla menettelynhalti
ja, jokaisesta tositteesta seuraavat tiedot:
a) vakuuden viitenumero;
b) vakuuden viitenumeroon liittyvä tunnuskoodi.
Henkilö, joka aikoo olla menettelynhaltija, ei saa muuttaa tunnuskoodia.
(1) EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.
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4.
Henkilön, joka aikoo olla menettelynhaltija, on toimitettava lähtö
tullitoimipaikkaan tarvittava määrä 10 000 euron suuruisia tositteita tä
män asetuksen 148 artiklassa tarkoitettujen määrien summan kattami
seksi.

161 artikla
Tositteina annettuna yksittäisenä vakuutena annetun sitoumuksen
kumoaminen ja peruminen
(Koodeksin 92 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 94 artikla)
Asiaankuuluvasta vakuustullitoimipaikasta vastaavan tulliviranomaisen
on syötettävä tämän asetuksen 273 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun
sähköiseen järjestelmään tiedot tositteina annettuna yksittäisenä vakuu
tena annetun sitoumuksen kumoamisista ja peruutuksista ja päivä, jona
kumoaminen tai peruutus tulee voimaan.

▼M1
Ennen kumoamisen tai peruuttamisen voimaantulopäivää annettuja yk
sittäistä vakuutta koskevia tositteita ei saa käyttää voimaantulopäivästä
alkaen tavaroiden asettamiseksi unionin passitusmenettelyyn.

▼B
162 artikla
Yleisvakuus
(Koodeksin 89 artiklan 5 kohta ja 95 artikla)
1.
Yleisvakuus voidaan unionin passitusmenettelyssä antaa ainoas
taan takaajan antamana sitoumuksena.

2.
Vakuustullitoimipaikan on säilytettävä todiste sitoumuksesta va
kuuden voimassaoloajan.

3.
Menettelynhaltija ei saa muuttaa vakuuden viitenumeroon liittyvää
tunnuskoodia.

2 alajakso
TIR- ja ATA-yleissopimuksen mukaiset menettelyt

▼M1
163 artikla
Takaajayhdistysten vastuu TIR-toimenpiteissä
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan b
alakohta)
Kun TIR-carnet'isiin merkittyjen tavaroiden kansainvälistä kuljetusta
koskevan tulliyleissopimuksen, mukaan lukien siihen myöhemmin teh
dyt muutokset, jäljempänä ’TIR-yleissopimus’, 8 artiklan 3 ja 4 kohtaa
sovellettaessa TIR-toimenpide tapahtuu unionin tullialueella, unionin
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alueelle sijoittautunut takaajayhdistys voi joutua maksamaan asianomai
sia TIR-toimenpiteessä kuljetettavia tavaroita koskevan määrän, josta
vakuus on annettu, 100 000 euroon saakka TIR-carnet'ta kohti tai vas
taavan kansallisena valuuttana ilmaistavan määrän.
▼B
164 artikla
Tiedoksianto

takaajayhdistyksille
menettelyn
jättämisestä

selvittämättä

▼M1
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan b ja c alakohta sekä 227 artiklan 2
kohdan b ja c alakohta)
▼B
Yhden jäsenvaltion tulliviranomaisten takaajayhdistykselle asianmukai
sesti antama TIR-yleissopimuksen tai ATA-yleissopimuksen mukaisen
menettelyn selvittämättä jättämistä koskeva pätevä ilmoitus on myös
jonkin toisen jäsenvaltion mille tahansa muulle sellaiselle takaajayhdis
tykselle annettu tiedoksianto, joka on todettu velvolliseksi maksamaan
tuonti- tai vientitullin tai muiden maksujen määrän.

2 LUKU

Tuonti-

tai

vientitullin määrän kantaminen,
palauttaminen ja peruuttaminen

maksaminen,

1 jakso
Tuonti- tai vientitullin määrän määrittäminen,
tullivelan
tiedoksi
antaminen
ja
tileihin
kirjaaminen
1 alajakso

165 artikla
Tulliviranomaisten välinen virka-apu
(Koodeksin 101 artiklan 1 kohta ja 102 artiklan 1 kohta)
1.
Jos tullivelka on syntynyt, tullivelkaa vastaavan tuonti- tai vienti
tullin määrän kantamiseen toimivaltaisen tulliviranomaisen on ilmoitet
tava muille osallisina oleville tulliviranomaisille seuraavat:
a) se, että tullivelka on syntynyt;
b) toteutetut toimet asianomaisten määrien kantamiseksi velalliselta.
2.
Jäsenvaltioiden on annettava toisilleen virka-apua tullivelkaa vas
taavan vienti- tai tuontitullin määrän kantamiseksi.
3.
Jos sen jäsenvaltion tulliviranomainen, jossa tavarat asetettiin muu
hun erityismenettelyyn kuin passitusmenettelyyn tai jossa ne olivat väli
aikaisessa varastossa, saa ennen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446
80 artiklassa tarkoitetun määräajan umpeutumista todisteen siitä, että
tapahtumat, jotka synnyttävät tullivelan tai joiden katsotaan synnyttävän
tullivelan, ovat sattuneet toisessa jäsenvaltiossa, kyseisen tulliviranomai
sen on viipymättä ja joka tapauksessa ennen kyseisen määräajan um
peutumista lähetettävä kaikki saatavillaan olevat tiedot kyseisestä pai
kasta vastaavalle tulliviranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
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koodeksin 87 artiklan 4 kohdan soveltamista. Viimeksi mainitun tulli
viranomaisen on ilmoitettava tiedoksiannon vastaanottamisesta ja ilmoi
tettava, vastaako se velan kantamisesta. Jos vastausta ei saada 90 päivän
kuluessa, lähettävän tulliviranomaisen on aloitettava viipymättä velan
kantaminen.

4.
Jos sen jäsenvaltion tulliviranomainen, jossa tullivelan on todettu
syntyneen tavaroista, joita ei ollut asetettu tullimenettelyyn eikä väli
aikaiseen varastoon, saa ennen tullivelan tiedoksi antamista todisteen
siitä, että tapahtumat, jotka aiheuttavat tullivelan tai joiden katsotaan
aiheuttavan tullivelan, ovat sattuneet toisessa jäsenvaltiossa, kyseisen
tulliviranomaisen on viipymättä ja joka tapauksessa ennen kyseistä tie
doksiantoa lähetettävä kaikki saatavillaan olevat tiedot kyseisestä pai
kasta vastaavalle tulliviranomaiselle. Viimeksi mainitun tulliviranomai
sen on ilmoitettava tiedoksiannon vastaanottamisesta ja ilmoitettava,
vastaako se velan kantamisesta. Jos vastausta ei saada 90 päivän kulu
essa, lähettävän tulliviranomaisen on aloitettava viipymättä velan kanta
minen.

166 artikla
ATA- ja CPD-carnet’ita koordinoiva tullitoimipaikka
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan c alakohta)
1.
Tulliviranomaisten on nimettävä koordinoiva tullitoimipaikka, joka
vastaa sellaista koodeksin 79 artiklan mukaista tullivelkaa koskevista
toimista, joka on syntynyt sen vuoksi, ettei ATA- tai CPD-carnet’ita
koskevia velvoitteita tai edellytyksiä ole noudatettu.

2.
Jokaisen jäsenvaltion on annettava koordinoiva tullitoimipaikka ja
sen viitenumero tiedoksi komissiolle. Komissio julkaisee nämä tiedot
internetsivuillaan.

167 artikla
Unionin passitusmenettelyyn ja TIR-yleissopimuksen mukaiseen
passitukseen liittyvien muiden maksujen kantaminen
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta)
1.
Jos tulliviranomaiset, jotka antoivat tullivelan tiedoksi ja ilmoitti
vat velvoitteesta maksaa muut unionin passitusmenettelyyn tai TIRyleissopimuksen mukaiseen passitusmenettelyyn asetettujen tavaroiden
tuonnin tai viennin yhteydessä kannetavat maksut, saavat sitä paikkaa
koskevia todisteita, jossa tullivelka ja velvollisuus maksaa muut maksut
ovat syntyneet, kyseisten viranomaisten on keskeytettävä kantomenet
tely ja viipymättä lähetettävä kaikki tarvittavat asiakirjat, mukaan lukien
oikeaksi todettu jäljennös todisteista, kyseisestä paikasta vastaaville vi
ranomaisille. Lähettävien viranomaisten on samanaikaisesti pyydettävä
vahvistusta vastaanottavien viranomaisen vastuusta kantaa kyseiset muut
maksut.
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2.
Vastaanottavien viranomaisten on ilmoitettava tiedoksiannon vas
taanottamisesta ja ilmoitettava, ovatko ne toimivaltaisia kyseisten mui
den maksujen kantamiseen. Jos vastausta ei saada 28 päivän kuluessa,
lähettävien viranomaisten on viipymättä jatkettava käynnistämäänsä
kantomenettelyä.

3.
Lähettävien viranomaisten mahdollisesti käynnistämät muita mak
suja koskevat kantomenettelyt on keskeytettävä heti, kun vastaanottavat
viranomaiset ovat ilmoittaneet ottaneensa tiedoksiannon vastaan ja ole
vansa toimivaltaisia kantamaan kyseiset muut maksut.

Heti kun vastaanottavat viranomaiset antavat todisteet siitä, että ne ovat
kantaneet kyseiset määrät, lähettävien viranomaisten on palautettava
mahdollisesti jo kannetut muut maksut tai peruttava kantomenettelyt.

168 artikla
Tiedoksianto tullien ja muiden maksujen kantamisesta unionin
passitusmenettelyssä
ja
TIR-yleissopimuksen
mukaisessa
passituksessa
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta)
Kun tullivelka on syntynyt unionin passitusmenettelyyn tai TIR-yleisso
pimuksen mukaiseen passitusmenettelyyn asetetuista tavaroista, velan
kantamiseen toimivaltaisten tulliviranomaisten on ilmoitettava lähtötul
litoimipaikalle tullien ja muiden maksujen kantamisesta.

169 artikla
Muiden maksujen kantaminen ATA-yleissopimuksen tai Istanbulin
yleissopimuksen mukaiseen passitukseen asetetuista tavaroista
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan c alakohta)
1.
Jos tulliviranomaiset, jotka antoivat tullivelan tiedoksi ja ilmoitti
vat velvoitteesta maksaa muut ATA-yleissopimuksen tai Istanbulin
yleissopimuksen mukaiseen passitusmenettelyyn asetettujen tavaroiden
tuonnin tai viennin yhteydessä kannettavat maksut, saavat sitä paikkaa
koskevia todisteita, jossa tullivelan syntymisen ja velvollisuuden maksaa
muut maksut aiheuttaneet tapahtumat tapahtuivat, kyseisten tulliviran
omaisten on viipymättä lähetettävä kaikki tarvittavat asiakirjat, mukaan
lukien oikeaksi todettu jäljennös todisteista, viranomaisille, jotka ovat
toimivaltaisia kyseisessä paikassa. Lähettävien viranomaisten on saman
aikaisesti pyydettävä vahvistusta vastaanottavien viranomaisen vastuusta
kantaa kyseiset muut maksut.

2.
Vastaanottavien viranomaisten on ilmoitettava tiedoksiannon vas
taanottamisesta ja ilmoitettava, ovatko ne toimivaltaisia kyseisten mui
den maksujen kantamiseen. Tätä varten vastaanottavien viranomaisten
on käytettävä liitteessä 33–05 olevan mallin mukaista vastuuvapautta
koskevaa ilmoitusta ja ilmoitettava, että vastaanottavan jäsenvaltion ta
kaajayhdistykselle on esitetty maksuvaatimus. Jos vastausta ei saada 90
päivän kuluessa, lähettävien viranomaisten on viipymättä jatkettava
käynnistämäänsä kantomenettelyä.
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3.
Jos vastaanottavat viranomaiset ovat toimivaltaisia, niiden on
käynnistettävä uusi kantomenettely muista maksuista tarvittaessa 2 koh
dassa tarkoitetun määräajan jälkeen, ja ilmoitettava asiasta viipymättä
lähettäville viranomaisille.

Vastaanottavien viranomaisten on tarvittaessa kannettava takaajayhdis
tykseltään tullit ja muut maksut niiden sijaintijäsenvaltiossa voimassa
olevien määrien mukaisina.

4.
Heti kun vastaanottavat viranomaiset ilmoittavat olevansa toimi
valtaiset muiden maksujen kantamiseen, lähettävien viranomaisten on
maksettava takaajayhdistykselle takaisin määrät, jotka tämä on jo mah
dollisesti tallettanut tai väliaikaisesti maksanut.

5.
Menettely on siirrettävä vuoden kuluessa carnet’n voimassaoloajan
päättymisestä, jollei maksu ole tullut lopulliseksi ATA-yleissopimuksen
7 artiklan 2 tai 3 kohdan tai Istanbulin yleissopimuksen liitteessä A
olevan 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti.

170 artikla
Muiden maksujen kantaminen ATA-yleissopimuksen tai Istanbulin
yleissopimuksen
mukaiseen
väliaikaiseen
maahantuonnin
menettelyyn asetetuista tavaroista
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan c alakohta)
Kun muita maksuja kannetaan ATA-yleissopimuksen tai Istanbulin
yleissopimuksen mukaiseen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
asetetuista tavaroista, 169 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

2 alajakso
Tullivelan tiedoksi antaminen ja takaajayhdistykselle
esitettävä maksuvaatimus

171 artikla
ATA-yleissopimuksen ja Istanbulin yleissopimuksen mukainen
takaajayhdistykselle esitettävä maksuvaatimus
(Koodeksin 98 artikla)
1.
Kun tulliviranomaiset toteavat, että tullivelka on syntynyt ATAcarnet’n kattamista tavaroista, niiden on esitettävä viipymättä maksuvaa
timus takaajayhdistykselle. delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 86 ar
tiklassa tarkoitetun maksuvaatimuksen esittävän koordinoivan tullitoimi
paikan on samanaikaisesti lähettävä sille koordinoivalle tullitoimipaikal
le, jonka oikeudenkäyttöalueella tavarat väliaikaisen maahantuonnin me
nettelyyn asettanut tullitoimipaikka sijaitsee, ilmoitus takaajayhdistyk
selle lähetetystä maksuvaatimuksesta. Siinä on käytettävä liitteessä
33–03 olevan mallin mukaista lomaketta.

2.
Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös selvittämättömästä lehdestä, jos
koordinoivalla tullitoimipaikalla on se hallussaan. Ilmoitusta voidaan
käyttää aina, kun sitä pidetään tarpeellisena.
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3.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 86 artiklassa tarkoitettu
verotuslomake voidaan lähettää takaajayhdistykselle lähetetyn maksu
vaatimuksen esittämisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kolmen kuukau
den kuluttua maksuvaatimuksen esittämispäivästä, ja joka tapauksessa
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona tulliviranomaiset
aloittavat kantomenettelyn. Siinä on käytettävä liitteessä 33–04 olevan
mallin mukaista verotuslomaketta.

2 jakso
Tullin palauttaminen ja peruuttaminen
172 artikla
Tullin palauttamis- tai peruuttamishakemus
(Koodeksin 22 artiklan 1 kohta)
Tullin palauttamis- tai peruuttamishakemukset jättää henkilö, joka on
maksanut tai joka on velvollinen maksamaan tuonti- tai vientitullin,
tai jokin muu henkilö, jolle ensin mainitun henkilön oikeudet ja velvol
lisuudet ovat siirtyneet.

173 artikla
Tavaroiden esittäminen edellytyksenä tullin palauttamiselle tai
peruuttamiselle
(Koodeksin 116 artiklan 1 kohta)
Tullin palauttaminen tai peruuttaminen edellyttää tavaroiden esittämistä
tullille. Jos tavaroita ei voida esittää tulliviranomaisille, asianomaisen
päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviranomainen saa myöntää tul
lin palauttamisen tai peruuttamisen ainoastaan, jos sillä on todisteita
siitä, että kyseessä olevat tavarat ovat tavarat, joiden tullin palauttamista
tai peruuttamista on haettu.

174 artikla
Tavaroiden siirtoon sovellettava rajoitus
(Koodeksin 116 artiklan 1 kohta)
Niin kauan kuin palautus- tai peruutushakemuksesta ei ole tehty pää
töstä, tavaroita, joiden tullin palauttamista tai peruuttamista on haettu, ei
saa siirtää muuhun kuin hakemuksessa nimettyyn paikkaan, paitsi jos
hakija antaa sen ennakolta tiedoksi delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tulliviranomaiselle, jonka
on ilmoitettava asiasta asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltai
selle tulliviranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuk
sen 176 artiklan 4 kohdan soveltamista.

175 artikla
Tulliviranomaisten välinen virka-apu
(Koodeksin 22 artikla ja 116 artiklan 1 kohta)
1.
Kun tullin palauttamisen tai peruuttamisen vuoksi on saatava lisä
tietoja muun jäsenvaltion kuin sen jäsenvaltion tulliviranomaiselta, jossa
tullivelan syntyminen on annettu tiedoksi tai jossa kyseisen viranomai
sen on tarkastettava tavarat palauttamisen tai peruuttamisen edellytysten
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täyttymisen varmistamiseksi, asianomaisen päätöksen tekemiseen toimi
valtaisen tulliviranomaisen on pyydettävä apua tavaroiden sijaintijäsen
valtion tulliviranomaiselta ja eriteltävä tarvittavien tietojen tai tehtävien
tarkastusten luonne.

Tietopyynnön mukana on oltava tiedot hakemuksesta ja kaikki asiakir
jat, joiden avulla tavaroiden sijaintijäsenvaltion tulliviranomainen voi
hankkia kyseiset tiedot tai tehdä vaadittavat tarkastukset.

2.
Jos asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviran
omainen lähettää 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön muulla menetelmällä
kuin sähköisellä tietojenkäsittelymenetelmällä delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 93 artiklan mukaisesti, sen on lähetettävä tavaroiden
sijaintijäsenvaltion tulliviranomaiselle kirjallinen pyyntö kahtena kappa
leena liitteessä 33–06 olevan mallin mukaisella lomakkeella.

3.
Tavaroiden sijaintijäsenvaltion tulliviranomaisen on täytettävä 1
kohdassa tarkoitettu pyyntö viipymättä.

Tavaroiden sijaintijäsenvaltion tulliviranomaisen on hankittava asian
omaisen päätökseen tekemiseen toimivaltaisen tulliviranomaisen pyy
tämät tiedot tai tehtävä mainitun viranomaisen pyytämät tarkastukset
30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Sen on merkittävä saa
dut tulokset 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön alkuperäiskappaleen asian
omaiseen osaan ja palautettava kyseinen asiakirja asianomaisen päätök
seen tekemiseen toimivaltaiselle tulliviranomaiselle yhdessä kaikkien 1
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen kanssa.

Jos tavaroiden sijaintijäsenvaltion tulliviranomainen ei pysty hankki
maan asianomaisen päätökseen tekemiseen toimivaltaisen tulliviran
omaisen pyytämiä tietoja tai tekemään mainitun viranomaisen pyytämiä
tarkastuksia toisessa alakohdassa säädetyssä määräajassa, sen on palau
tettava pyyntö asianmukaisin merkinnöin varustettuna 30 päivän kulu
essa pyynnön vastaanottamisesta.

176 artikla
Tullimuodollisuuksien suorittaminen
(Koodeksin 116 artiklan 1 kohta)
1.
Jos tullin palauttaminen tai peruuttaminen edellyttää tullimuodol
lisuuksien suorittamista, tullin palauttamis- tai peruuttamispäätöksen hal
tijan on ilmoitettava valvontatullitoimipaikalle suorittaneensa kyseiset
muodollisuudet. Jos päätöksessä eritellään, että tavarat voidaan viedä
tai asettaa erityismenettelyyn ja velallinen käyttää hyväkseen tätä mah
dollisuutta, valvontatullitoimipaikka on se tullitoimipaikka, jossa tavarat
asetetaan kyseiseen menettelyyn.

2.
Valvontatullitoimipaikan on annettava asianomaisen päätöksen te
kemiseen toimivaltaiselle tulliviranomaiselle tieto siitä, että tullin pala
uttamisen tai peruuttamisen edellytyksenä olevat tullimuodollisuudet on
suoritettu, delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 95 artiklassa tarkoite
tulla vastausmenetelmällä tämän asetuksen liitteessä 33–07 olevan mal
lin mukaisella lomakkeella.
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3.
Jos asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviran
omainen on päättänyt, että tullin palauttaminen tai peruuttaminen on
perusteltua, tullin määrä on palautettava tai peruutettava vasta sen jäl
keen, kun tulliviranomainen on vastaanottanut 2 kohdassa tarkoitetut
tiedot.
4.
Asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviranomai
nen voi ennen päätöksen tekemistä antaa luvan suorittaa tullimuodolli
suudet, jotka mahdollisesti ovat edellytyksenä tullin palauttamiselle tai
peruuttamiselle. Tällaisen luvan myöntäminen ei rajoita kyseisen pää
töksen soveltamista. Tällaisissa tapauksissa 1–3 kohtaa sovelletaan so
veltuvin osin.
5.
Tämän artiklan soveltamiseksi valvontatullitoimipaikalla tarkoite
taan tullitoimipaikkaa, joka varmistaa tarvittaessa, että tuonti- tai vien
titullin palauttamisen tai peruuttamisen edellytyksenä olevat muodolli
suudet ja vaatimukset on täytetty.

177 artikla
Tullin

palauttamis-

tai
peruuttamispäätökseen
muodollisuudet

liittyvät

(Koodeksin 116 artiklan 2 kohta)
1.
Kun tulliviranomainen tekee päätöksen tuonti- tai vientitullin pa
lauttamisesta tai peruuttamisesta, jonka ehtona on tiettyjen tullimuodol
lisuuksien täyttäminen, sen on asetettava kyseisten tullimuodollisuuksien
suorittamiselle määräaika, joka saa olla enintään 60 päivää kyseisen
päätöksen tiedoksiantopäivästä.
2.
Jos 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ei noudateta, oikeus tullin
palauttamiseen tai peruuttamiseen menetetään, jollei asianomainen hen
kilö osoita, ettei hän voinut noudattaa määräaikaa ennalta arvaamatto
man tapahtuman tai ylivoimaisen esteen vuoksi.

178 artikla
Yhden tavaran osat tai komponentit
(Koodeksin 116 artiklan 1 kohta)
Jos tullin palauttaminen tai peruuttaminen edellyttää tavaroiden hävittä
mistä, valtiolle luovuttamista taikka erityis- tai vientimenettelyyn aset
tamista, mutta nämä muodollisuudet on suoritettu ainoastaan kyseisten
tavaroiden yhdelle tai useammalle osalle tai komponentille, palautettava
tai peruutettava määrä on erotus, joka saadaan vähentämällä tavaroista
kannettavan tuonti- tai vientitullin määrästä se tuonti- tai vientitullin
määrä, joka lopuista tavaroista olisi kannettu, jos ne olisi asetettu muut
tumattomassa tilassa johonkin tullimenettelyyn, johon kuuluu tullivelan
syntyminen, tavaroiden asettamispäivänä.

179 artikla
Jätteet ja romu
(Koodeksin 116 artiklan 1 kohta)
Jos asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen tulliviranomaisen
hyväksymä tavaroiden hävittäminen synnyttää jätettä tai romua, kyseistä
jätettä tai romua on pidettävä muuna kuin unionitavarana, kun päätös
tullin palauttamisesta tai peruuttamisesta on tehty.
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180 artikla
Vienti tai hävittäminen ilman tullivalvontaa
(Koodeksin 116 artiklan 1 kohta)
1.
Koodeksin 116 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, 118 artik
lassa tai 120 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa vienti tai hävit
täminen tapahtui ilman tullivalvontaa, koodeksin 120 artiklan mukainen
tullin palauttaminen tai peruuttaminen edellyttää seuraavia:
a) hakija esittää asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaiselle tul
liviranomaiselle tarvittavat todisteet sen toteamiseksi, että tullin pa
lauttamis- tai peruuttamispyynnön kohteena olevat tavarat täyttävät
jonkin seuraavista edellytyksistä:
a) tavarat on viety unionin tullialueelta;
b) tavarat on hävitetty viranomaisten tai sellaisten henkilöiden val
vonnassa, jotka nämä viranomaiset ovat valtuuttaneet vahvista
maan tällaisen hävittämisen;
b) hakija palauttaa päätöksen tekemiseen toimivaltaiselle tulliviranomai
selle kyseisten tavaroiden unionitavaroiden tullioikeudellisen aseman
todistavan asiakirjan, jolla todistetaan tai jonka sisältämillä tiedoilla
vahvistetaan kyseisten tavaroiden unionitavaroiden tullioikeudellinen
asema ja jolla mainitut tavarat on saatettu viedä unionin tullialueelta,
tai tälle viranomaiselle esitetään sen tarpeellisena pitämä todiste sen
varmistamiseksi, ettei kyseistä asiakirjaa voida käyttää unionin tulli
alueelle myöhemmin tuotavista tavaroista.
2.
Todisteen, jossa vahvistetaan, että palauttamis- tai peruuttamis
pyynnön kohteena olevat tavarat on viety unionin tullialueelta, on sisäl
lettävä seuraavat asiakirjat:
a) tämän asetuksen 334 artiklassa tarkoitettu tullikäyttöön tarkoitettu
vahvistus tavaroiden poistumisesta.
b) menettelystä, johon kuuluu tullivelan syntyminen, annettu tulli-ilmoi
tus alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä;
c) tarvittaessa kaupalliset tai hallinnolliset asiakirjat, joissa on täsmälli
nen kuvaus tavaroista, jotka esitettiin mainitusta menettelystä anne
tun tulli-ilmoituksen, vientiä unionin tullialueelta koskevan tulli-il
moituksen tai kyseisistä tavaroista määrämaana olevassa kolman
nessa maassa annetun tulli-ilmoituksen kanssa.
3.
Todisteen, jossa vahvistetaan että palauttamis- tai peruuttamis
pyynnön kohteena olevat tavarat on hävitetty viranomaisten tai hävittä
misen viralliseen vahvistamiseen valtuutettujen henkilöiden valvonnassa,
on sisällettävä jompikumpi seuraavista asiakirjoista:
a) viranomaisten, joiden valvonnassa hävittäminen on suoritettu, hävit
tämisestä laatima kertomus tai ilmoitus tai sen oikeaksi todistettu
jäljennös;
b) hävittämisen vahvistamiseen valtuutetun henkilön laatima todistus,
johon on liitetty todiste henkilön valtuutuksesta.
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Kyseisissä asiakirjoissa on oltava hävitettyjä tavaroita koskeva täsmäl
linen kuvaus, josta on käytävä ilmi tullimenettelystä, johon kuuluu tul
livelan syntyminen, annetussa tulli-ilmoituksessa olevia tietoja ja täy
dentäviä asiakirjoja vertaamalla, että hävitetyt tavarat ovat samat kuin
mainittuun menettelyyn asetetut tavarat.
4.
Jos 2 kohdassa tarkoitetut todisteet ovat riittämättömät siihen, että
tulliviranomainen voisi tehdä päätöksen käsiteltävänään olevasta tapauk
sesta, tai jos tietyt todisteet eivät ole saatavilla, tällaisia todisteita voi
daan täydentää tai korvata mainitun viranomaisen tarpeellisina pitämillä
muilla asiakirjoilla.

181 artikla
Komissiolle annettavat tiedot
(Koodeksin 121 artiklan 4 kohta)
1.
Jokaisen jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi luettelo
tapauksista, joissa tullin palauttaminen tai peruuttaminen on myönnetty
koodeksin 119 tai 120 artiklan perusteella ja joissa tietyn velallisen
osalta yhdestä tai useammasta tuonti- tai vientitapahtumasta mutta sa
man virheen tai erityisolosuhteen vuoksi palautettu tai peruttu määrä on
yli 50 000 euroa, lukuun ottamatta koodeksin 116 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettuja tapauksia.
2.
Tiedoksianto laaditaan kunkin vuoden ensimmäisen ja kolmannen
vuosineljänneksen aikana kaikista tapauksista, joissa on viimeksi kulu
neen puolen vuoden aikana tehty päätös tullin palauttamisesta tai pe
ruuttamisesta.
3.
Jos jäsenvaltio ei ole tehnyt yhtään päätöstä 1 kohdassa tarkoite
tuista tapauksista viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana, sen on lä
hetettävä komissiolle tiedoksianto, jossa on maininta ”Ei sovelleta”.
4.
Jokaisen jäsenvaltion on asetettava komission käyttöön luettelo
tapauksista, joissa tullin palauttaminen tai peruuttaminen on myönnetty
koodeksin 119 tai 120 artiklan perusteella ja joissa palautettu tai peruu
tettu määrä on enintään 50 000 euroa.
5.
Kaikista tässä artiklassa tarkoitetuista tapauksista on annettava seu
raavat tiedot:
a) tulli-ilmoituksen tai velan tiedoksiantoasiakirjan viitenumero;
b) tulli-ilmoituksen tai velan tiedoksiantoasiakirjan päivämäärä;
c) päätöksen tyyppi;
d) päätöksen oikeusperusta;
e) velan määrä ja valuutta;
f) tapaukseen liittyvät tiedot (mukaan lukien lyhyt selvitys siitä, miksi
tulliviranomaiset katsovat asiaankuuluvan oikeusperustan palautta
mis-/peruuttamisedellytysten täyttyneen).
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UNIONIN TULLIALUEELLE TUODUT TAVARAT
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Saapumisen yleisilmoitus
▼M4
182 artikla
Saapumisen yleisilmoituksia koskeva sähköinen järjestelmä
(Koodeksin 16 artikla)
1.
Koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua sähköistä jär
jestelmää käytetään
a) saapumisen yleisilmoitusten tietojen ja muiden sellaisten tietojen toi
mittamiseen, käsittelemiseen ja tallentamiseen, jotka liittyvät kysei
siin ilmoituksiin, turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevaan tullialan
riskianalyysiin, mukaan lukien ilmailun turvaaminen, sekä kyseisestä
analyysista saatujen tulosten perusteella välttämättömiksi katsottuihin
toimenpiteisiin;
b) sellaisten tietojen vaihtamiseen, jotka liittyvät saapumisen yleisilmoi
tuksen tietoihin ja saapumisen yleisilmoituksista tehdyn riskianalyy
sin tuloksiin sekä muihin kyseisen riskianalyysin tekemiseksi tarvit
taviin tietoihin ja riskianalyysin perusteella toteutettuihin toimenpi
teisiin, mukaan lukien tarkastuspaikkoja koskevat suositukset ja näi
den tarkastusten tulokset;
c) sellaisten tietojen vaihtamiseen, jotka liittyvät yhteisten turvallisuutta
ja vaarattomuutta koskevien riskin arviointiperusteiden ja -mallien
sekä koodeksin 46 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tarkastustoimen
piteiden ja tarkastusten painopistealueiden täytäntöönpanon seuran
taan ja arviontiin.
Järjestelmän kehittämisestä ja vaiheittaisen käyttöönoton julkaisupäivä
määristä säädetään
komission
täytäntöönpanopäätöksen
(EU)
2019/2151 (1) liitteessä UTK:n tuontivalvontajärjestelmää 2 (ICS2) kos
kevassa hankkeessa.
1a.
Talouden toimijoiden on käytettävä komission ja jäsenvaltioiden
yhteisymmärryksessä suunnittelemaa koko EU:n kattavaa harmonoitua
rajapintaa, kun ne toimittavat, käsittelevät ja tallentavat saapumisen
yleisilmoituksen tietoja tai pyytävät niiden muuttamista tai mitätöintiä
taikka kun ne vaihtavat asiaankuuluvia tietoja tulliviranomaisten kanssa.
2.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, maini
tussa kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän täytäntöönpanopäätök
sen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisiin käyttöönottopäiviin asti asetuk
sessa (ETY) N:o 2454/93 säädettyä saapumisten yleisilmoitusten tietojen
toimittamista ja vaihtamista koskevaa sähköistä järjestelmää on käytet
tävä tämän asetuksen 185 artiklan 1 kohdan, 187 artiklan ja 188 artiklan
3 kohdan mukaisesti.
(1) Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2151, annettu 13 päivänä joulu
kuuta 2019, unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien ke
hittämistä ja käyttöönottoa koskevan työohjelman vahvistamisesta
(EUVL L 325, 16.12.2019, s. 168).
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183 artikla
Saapumisen yleisilmoituksen antaminen
(Koodeksin 127 artiklan 4, 5 ja 6 kohta)
1.
Jos mitään delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 104 artiklassa
säädettyä vapautusta velvoitteesta antaa saapumisen yleisilmoitus ei so
velleta, ilmateitse kuljetettavista tavaroista on annettava saapumisen
yleisilmoituksen tiedot seuraavasti:

a) ilmaliikenteen harjoittajien on annettava täydellinen saapumisen ylei
silmoitus 182 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää
käyttäen siihen päivään asti, joka vahvistetaan täytäntöönpanopää
töksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti tämän asetuksen 182 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisulle 2;

b) pikarahtiyritysten on annettava seuraavat asiakirjat:

— jos lähetyksen todellinen arvo on yli 22 euroa, täydellinen saa
pumisen yleisilmoitus 182 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua säh
köistä järjestelmää käyttäen siihen päivään asti, joka vahvistetaan
täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteessä tämän ase
tuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän
julkaisun 2 käyttöönoton aikavälin alkamispäiväksi;

— kaikista lähetyksistä tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 106 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vähimmäis
tietosisältö mainitun järjestelmän julkaisulle 1 täytäntöönpano
päätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti vahvistetusta päi
västä alkaen;

c) postitoiminnan harjoittajien on annettava tämän asetuksen 182 artik
lan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen delegoi
dun asetuksen (EU) 2015/2446 106 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
vähimmäistietosisältö lähetyksistä, joiden lopullinen määräpaikka on
jäsenvaltio, mainitun järjestelmän julkaisulle 1 täytäntöönpanopää
töksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti vahvistetusta päivästä al
kaen;

d) toimittamalla yksi tai useampi tietosisältö tämän asetuksen 182 artik
lan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen siitä päi
västä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU)
2019/2151 liitteen mukaisesti mainitun järjestelmän julkaisun 2 käyt
töönottopäiväksi.

1a.
Jos mitään delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 104 artiklassa
säädettyä vapautusta velvoitteesta antaa saapumisen yleisilmoitus ei so
velleta meri-, sisävesi-, maantie- tai rautateitse kuljetettaviin tavaroihin,
saapumisen yleisilmoituksen tiedot on annettava seuraavasti:

a) antamalla täydellinen saapumisen yleisilmoitus 182 artiklan 2 koh
dassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen siihen päivään asti,
joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen
mukaisesti mainitun järjestelmän julkaisun 3 käyttöönottopäiväksi;
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b) toimittamalla yksi tai useampi tietosisältö tämän asetuksen 182 artik
lan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen siitä päi
vätä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU)
2019/2151 liitteen mukaisesti mainitun järjestelmän julkaisun 3 käyt
töönottopäiväksi.

2.
Jos saapumisen yleisilmoitus annetaan toimittamalla useampi kuin
yksi tietosisältö tai delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 106 artiklan 2
ja 2 a kohdassa tarkoitettu vähimmäistietosisältö, osittaisen tietosisällön
tai vähimmäistietosisällön toimittavan henkilön on suoritettava toimitus
siihen tullitoimipaikkaan, jonka olisi hänen käsityksensä mukaan oltava
ensimmäinen saapumistullitoimipaikka. Jos kyseinen henkilö ei tiedä,
mihin unionin tullialueella sijaitsevaan paikkaan tavarat kuljettavan kul
jetusvälineen oletetaan saapuvan ensimmäiseksi, ensimmäinen saa
pumistullitoimipaikka voidaan määrittää sen paikan perusteella, jonne
tavarat lähetetään.

184 artikla
Tietojenantovelvoitteet, jotka liittyvät saapumisen yleisilmoituksen
tietojen toimittamiseen silloin, kun muut henkilöt kuin
liikenteenharjoittaja toimittavat nämä tiedot
(Koodeksin 127 artiklan 6 kohta)
1.
Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen
(EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti tämän asetuksen 182 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 3 käyttöönottopäi
väksi, liikenteenharjoittajan ja jonkin niistä henkilöistä, jotka antavat
konossementin, on delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 112 artiklan
1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitettava saapumisen yleisilmoi
tuksessa sellaisten henkilöiden henkilöllisyys, jotka ovat tehneet kulje
tussopimuksen niiden kanssa ja jotka eivät ole antaneet niille saapumi
sen yleisilmoituksen osalta vaadittavia tietoja.

Jos alakonossementteja sisältämättömässä konossementissa mainittu vas
taanottaja ei aseta vaadittavia tietoja konossementin antavan henkilön
saataville, kyseisen henkilön on ilmoitettava vastaanottajan henkilölli
syys saapumisen yleisilmoituksessa.

2.
Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen
(EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti tämän asetuksen 182 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 3 käyttöönottopäi
väksi, konossementin antavan henkilön on delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 112 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitet
tava henkilölle, joka on tehnyt kuljetussopimuksen hänen kanssaan,
kyseisen konossementin antamisesta.

Kun kyseessä on tavaroiden yhteislastausjärjestely, konossementin anta
van henkilön on ilmoitettava kyseisen konossementin antamisesta hen
kilölle, jonka kanssa hän solmi tämän järjestelyn.

3.
Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen
(EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti tämän asetuksen 182 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun järjestelmän julkaisun 2 käyttöönottopäiväksi, lii
kenteenharjoittajan ja jonkin muun lentorahtikirjan antavan henkilön on
delegoidun asetuksen 113 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
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ilmoitettava saapumisen yleisilmoituksessa sellaisten henkilöiden henki
löllisyys, jotka ovat tehneet kuljetussopimuksen niiden kanssa tai anta
nut lentorahtikirjan samoista tavaroista ja jotka eivät asettaneet saapumi
sen yleisilmoituksen osalta vaadittavia tietoja niiden saataville.
4.
Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen
(EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti tämän asetuksen 182 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 2 käyttöönottopäi
väksi, lentorahtikirjan antavan henkilön on delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 113 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitet
tava henkilölle, joka on tehnyt kuljetussopimuksen hänen kanssaan,
kyseisen lentorahtikirjan antamisesta.
Kun kyseessä on tavaroiden yhteislastausjärjestely, lentorahtikirjan an
tavan henkilön on ilmoitettava kyseisen lentorahtikirjan antamisesta hen
kilölle, jonka kanssa hän solmi tämän järjestelyn.
5.
Siitä päivätä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen
(EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti tämän asetuksen 182 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 2 käyttöönottopäi
väksi, liikenteenharjoittajan on delegoidun asetuksen 113 a artiklan 2 ja
3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitettava saapumisen yleisilmoi
tuksessa sellaisen postitoiminnan harjoittajan tai pikarahtiyrittäjän hen
kilöllisyys, joka ei aseta saapumisen yleisilmoituksen osalta vaadittavia
tietoja niiden saataville.

185 artikla
Saapumisen yleisilmoituksen rekisteröinti
(Koodeksin 127 artiklan 1 kohta)
1.
Tulliviranomaisten on rekisteröitävä saapumisen yleisilmoitus, kun
se vastaanotetaan, ja annettava tämä rekisteröiminen viipymättä tiedoksi
ilmoittajalle tai hänen edustajalleen sekä annettava saapumisen yleisil
moituksen MRN ja rekisteröintipäivä tiedoksi kyseiselle henkilölle.
2.
Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen
(EU) 2019/2151 liitteessä tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 1 käyttöönotolle vahvistetun
aikavälin alkamispäiväksi, kun saapumisen yleisilmoituksen tiedot anne
taan toimittamalla ainakin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 106 ar
tiklan 2 ja 2 a kohdassa tarkoitettu vähimmäistietosisältö tai toimitta
malla useampi kuin yksi tietosisältö, tulliviranomaisten on
a) rekisteröitävä kukin saapumisen yleisilmoituksen tietojen toimitus
vastaanoton yhteydessä;
b) annettava viipymättä rekisteröiminen tiedoksi tietosisällön toimitta
neelle henkilölle;
c) ilmoitettava kyseiselle henkilölle kunkin toimituksen MRN ja rekis
teröintipäivä.
3.
Tulliviranomaisten on viipymättä annettava rekisteröiminen tie
doksi liikenteenharjoittajalle, edellyttäen että liikenteenharjoittaja on
pyytänyt saada tällaiset tiedoksiannot ja että sillä on pääsy tämän ase
tuksen 182 artiklassa tarkoitettuihin sähköisiin järjestelmiin, seuraavissa
tilanteissa:
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a) kun saapumisen yleisilmoituksen antaa koodeksin 127 artiklan 4
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu henkilö;
b) kun tiedot saapumisen yleisilmoituksesta annetaan koodeksin 127 ar
tiklan 6 kohdan mukaisesti.
4.
Velvoitetta antaa rekisteröiminen tiedoksi liikenteenharjoittajalle 3
kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan siitä päi
västä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU)
2019/2151 liitteessä tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
sähköisen järjestelmän julkaisun 2 käyttöönotolle vahvistetun aikavälin
alkamispäiväksi, edellyttäen että liikenteenharjoittajalla on pääsy kysei
seen järjestelmään.

186 artikla
Saapumisen yleisilmoituksiin liittyvät riskianalyysi ja tarkastukset
(Koodeksin 46 artiklan 3 ja 5 kohta, 47 artiklan 2 kohta ja 128 artikla)
1.
Riskianalyysi on saatava päätökseen, ennen kuin tavarat saapuvat
ensimmäiseen saapumistullitoimipaikkaan, edellyttäen että saapumisen
yleisilmoitus on annettu delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446
105–109 artiklassa säädetyissä määräajoissa, paitsi jos riski todetaan
tai ylimääräinen riskianalyysi on tarpeen tehdä.
Unionin tullialueelle ilmateitse tuotavista tavaroista on tehtävä ensim
mäinen riskianalyysi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun delegoidun
asetuksen (EU) 2015/2446 106 artiklan 2 ja 2 a kohdassa tarkoitettu
saapumisen yleisilmoituksen vähimmäistietosisältö on vastaanotettu, sa
notun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista.
2.
Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on saatava riskianalyysi
päätökseen ensisijaisesti vaarattomuus- ja turvallisuustarkoituksia varten
sen jälkeen, kun 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää käyt
täen on vaihdettu seuraavat tiedot:
a) Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on viipymättä rekisteröimisen
jälkeen asetettava saapumisen yleisilmoituksen tiedot kyseisissä tie
doissa mainittujen jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja muiden jäsen
valtioiden sellaisten tulliviranomaisten saataville, jotka ovat kirjan
neet järjestelmään sellaisia tietoja vaarattomuuteen ja turvallisuuteen
liittyvistä riskeistä, jotka vastaavat kyseisen saapumisen yleisilmoi
tuksen tietoja.
b) Tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden tulliviran
omaisten on delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 105–109 artik
lassa säädetyissä määräajoissa tehtävä riskianalyysi ensisijaisesti vaa
rattomuus- ja turvallisuustarkoituksia varten, ja jos ne havaitsevat
riskin, niiden on asetettava tulokset ensimmäisen saapumistullitoimi
paikan saataville.
c) Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on otettava huomioon a ala
kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamat
riskianalyysin tuloksia koskevat tiedot, jotta riskianalyysi voidaan
saada päätökseen.
d) Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on asetettava päätökseen saa
dun riskianalyysin tulokset riskianalyysiin osallistuneiden jäsenvalti
oiden tulliviranomaisten ja niiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisten
saataville, joita tavaroiden siirto mahdollisesti koskee.
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e) Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on ilmoitettava riskianalyysin
loppuun saattamisesta seuraaville henkilöille, edellyttäen että he ovat
pyytäneet saada tällaisen ilmoituksen ja että heillä on pääsy 182 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään:

i) ilmoittaja tai hänen edustajansa;

ii) liikenteenharjoittaja, jos eri kuin ilmoittaja ja hänen edustajansa.

3.
Jos ensimmäinen saapumistullitoimipaikka pyytää riskianalyysin
saattamiseksi päätökseen lisäselvityksiä saapumisen yleisilmoituksen tie
doista, kyseinen riskianalyysi on saatettava päätökseen kyseisten tietojen
antamisen jälkeen.

Tätä varten ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on pyydettävä kysei
siä selvityksiä henkilöltä, joka antoi saapumisen yleisilmoituksen, tai
tapauksen mukaan henkilöltä, joka toimitti saapumisen yleisilmoituksen
tiedot. Kun kyseinen henkilö ei ole sama kuin liikenteenharjoittaja,
ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on ilmoitettava tästä liikenteen
harjoittajalle, edellyttäen että liikenteenharjoittaja on pyytänyt tällaista
ilmoitusta ja että sillä on pääsy tämän asetuksen 182 artiklassa tarkoi
tettuun sähköiseen järjestelmään.

4.
Kun ensimmäisellä saapumistullitoimipaikalla on perusteltu syy
epäillä, että ilmateitse tuotavat tavarat saattavat aiheuttaa vakavan
uhan ilmaliikenteen turvallisuudelle, sen on vaadittava, että ennen
kuin lähetys voidaan lastata unionin tullialueelle lähtevään ilma-aluk
seen, sille on tehtävä turvatarkastus komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) 2015/1998 (1) liitteessä olevan 6.7 kohdan ja asetuksen (EY) N:o
300/2008 18 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja sisältävistä yk
sityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten
perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 16 päivänä marraskuuta 2015
annetun komission täytäntöönpanopäätöksen C(2015) 8005 final liit
teessä olevan 6.7 kohdan 3 kohdan mukaisena suuririskisenä rahtina
ja postina.

Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on ilmoitettava asiasta seuraa
ville henkilöille, edellyttäen että heillä on pääsy tämän asetuksen 182 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään:

a) ilmoittaja tai hänen edustajansa;

b) liikenteenharjoittaja, jos eri kuin ilmoittaja ja hänen edustajansa.

Kyseisen ilmoituksen jälkeen saapumisen yleisilmoituksen antaneen
henkilön tai tapauksen mukaan saapumisen yleisilmoituksen tiedot toi
mittaneen henkilön on annettava ensimmäiselle saapumistullitoimipai
kalle turvatarkastuksen tulokset ja kaikki muut asiaankuuluvat tiedot.
Riskianalyysi voidaan saattaa päätökseen vasta näiden tietojen toimitta
misen jälkeen.
(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1998, annettu 5 päivänä marras
kuuta 2015, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien
yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 299, 14.11.2015,
s. 1).
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5.
Jos ensimmäisellä saapumistullitoimipaikalla on perusteltu syy
epäillä, että ilmateitse tuotavat tavarat tai delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 105 artiklan a alakohdassa tarkoitettu meritse tuotava kont
tirahti aiheuttaisi niin vakavan uhan vaarattomuudelle ja turvallisuudelle,
että toimia on toteutettava viipymättä, sen on määrättävä, ettei tavaroita
saa lastata asiaankuuluvaan kuljetusvälineeseen.
Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on ilmoitettava asiasta seuraa
ville henkilöille, edellyttäen että heillä on pääsy tämän asetuksen 182 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään:
a) ilmoittaja tai hänen edustajansa;
b) liikenteenharjoittaja, jos eri kuin ilmoittaja ja hänen edustajansa.
Ilmoitus on annettava viipymättä asiaankuuluvan riskin havaitsemisen
jälkeen ja, jos kyseessä on delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 105 ar
tiklan a alakohdassa tarkoitettu meritse tuotu konttirahti, viimeistään 24
tunnin kuluessa siitä, kun liikenteenharjoittaja on vastaanottanut saa
pumisen yleisilmoituksen tai tapauksen mukaan saapumisen yleisilmoi
tuksen tiedot.
Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on myös annettava viipymättä
tieto tästä ilmoituksesta kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaisille ja
asetettava saapumisen yleisilmoituksen asiaankuuluvat tiedot niiden saa
taville.
6.
Jos lähetyksen on havaittu aiheuttavan sellaisen uhan, että toimia
on toteutettava viipymättä kuljetusvälineen saapuessa, ensimmäisen tul
litoimipaikan on toteutettava kyseinen toimi, kun tavarat saapuvat.
7.
Kun ensimmäinen saapumistullitoimipaikka on saanut riskianalyy
sin päätökseen, se voi suositella 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
sähköistä järjestelmää käyttäen sopivinta paikkaa ja sopivimpia toimen
piteitä tarkastuksen tekemiselle.
Tullitoimipaikan, joka on toimivaltainen siinä paikassa, jota on suosi
teltu tarkastuksen kannalta sopivimmiksi, on tehtävä päätös tarkastuk
sesta ja annettava 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjes
telmää käyttäen kyseisen päätöksen tulokset kaikkien niiden tullitoimi
paikkojen saataville, joita tavaroiden siirto mahdollisesti koskee, vii
meistään silloin, kun tavarat esitetään ensimmäisessä saapumistullitoimi
paikassa.
7a.
Koodeksin 46 artiklan 5 kohdassa ja 47 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa tullitoimipaikkojen on asetettava tullitarkastus
tensa tulokset jäsenvaltioiden muiden tulliviranomaisten saataville tämän
asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää
käyttäen ja vaihdettava riskin kannalta merkittävät tiedot tämän asetuk
sen 36 artiklassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen.
8.
Kun tavaroita, joiden osalta saapumisen yleisilmoituksen antamista
koskevasta velvoitteesta luovutaan delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 104 artiklan 1 kohdan c–k, m ja n alakohdan sekä 104 artik
lan 2–4 kohdan mukaisesti, tuodaan unionin tullialueelle, niille on teh
tävä riskianalyysi, kun ne esitetään tullille.
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9.
Tullille esitetyt tavarat voidaan luovuttaa tullimenettelyyn tai jäl
leenviedä heti, kun riskianalyysi on tehty ja kun riskianalyysin tulokset
ja tarvittaessa toteutetut toimenpiteet sallivat tällaisen luovutuksen.
10.
Riskianalyysi on tehtävä myös, jos saapumisen yleisilmoituksen
tietoja oikaistaan koodeksin 129 artiklan mukaisesti. Tässä tapauksessa
riskianalyysi on saatettava päätökseen viipymättä tietojen vastaanottami
sen jälkeen, paitsi jos riski on havaittu tai ylimääräinen riskianalyysi on
tehtävä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 5 kohdan kol
mannessa alakohdassa meritse tuotavalle konttirahdille säädetyn mää
räajan soveltamista.

187 artikla
Riskianalyysia koskevat siirtymäsäännökset
(Koodeksin 128 artikla)
1.
Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 186 artiklassa säädetään, ris
kianalyysin on perustuttava tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun sähköisen järjestelmän käyttöönotolle täytäntöönpanopäätök
sen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti vahvistettuihin päiviin asti tä
män asetuksen 182 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla sähköisellä järjes
telmällä annettuihin ja vaihdettuihin saapumisen yleisilmoituksen tietoi
hin tämän artiklan säännösten mukaisesti.
▼B
2.
Riskianalyysi on tehtävä ennen kuin tavarat saapuvat ensimmäi
seen saapumistullitoimipaikkaan, edellyttäen että saapumisen yleisilmoi
tus on annettu delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 105–109 artiklassa
säädettyjä määräaikoja noudattaen, paitsi jos riski todetaan.
3.
Kun kyseessä on delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 105 artik
lan a alakohdassa tarkoitettu meriteitse unionin tullialueelle tuotu kont
tirahti, tulliviranomaisten on tehtävä riskianalyysi 24 tunnin kuluessa
saapumisen yleisilmoituksen vastaanottamisesta. Jos riskianalyysi antaa
tulliviranomaisille perustellun syyn katsoa, että tavaroiden saapuminen
unionin tullialueelle aiheuttaisi sellaisen vakavan uhan turvallisuudelle
ja vaarattomuudelle, että toimia on toteutettava viipymättä, tulliviran
omaisten on annettava tiedoksi se, ettei tavaroita saa lastata, saapumisen
yleisilmoituksen antaneelle henkilölle ja liikenteenharjoittajalle, jos ky
seinen henkilö ei sama kuin liikenteenharjoittaja, edellyttäen että liiken
teenharjoittajalla on pääsy tämän asetuksen 182 artiklassa tarkoitettuun
sähköiseen järjestelmään. Kyseinen tiedoksianto on tehtävä ja asian
omaiset tiedot annettava viipymättä asiaankuuluvan riskin havaitsemisen
jälkeen ja 24 tunnin kuluessa saapumisen yleisilmoituksen vastaanotta
misesta.
4.
Jos aluksen on määrä käydä useammassa kuin yhdessä unionin
tullialueen satamassa käymättä missään unionin tullialueen ulkopuoli
sessa satamassa tai ilma-aluksen on määrä käydä useammalla kuin yh
dellä unionin tullialueen lentoasemalla käymättä millään unionin tulli
alueen ulkopuolisella lentoasemalla, seuraavia säännöksiä sovelletaan:
▼M1
a) kaikista asianomaisessa aluksessa tai asianomaisella ilma-aluksella
kuljetettavista tavaroista on annettava saapumisen yleisilmoitus en
simmäisessä unionin satamassa tai ensimmäisellä unionin lentoase
malla. Kyseisen sataman tai lentoaseman tulliviranomaisten on teh
tävä kaikista asianomaisella aluksella tai ilma-aluksella kuljetetuista
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tavaroista riskianalyysi vaarattomuus- ja turvallisuustarkoituksia var
ten. Muita riskianalyyseja voidaan tehdä kyseisille tavaroille niiden
purkaussatamassa tai -lentoasemalla;
▼B
b) jos lähetysten todetaan muodostavan niin vakavan uhan, että toimia
on toteutettava viipymättä, ensimmäisen unionin saapumissataman tai
-lentoaseman tullitoimipaikan on toteutettava ehkäiseviä toimia ja
joka tapauksessa välitettävä riskianalyysin tulokset seuraaville sata
mille tai lentoasemille; ja
c) seuraavissa satamissa tai seuraavilla lentoasemilla sovelletaan koo
deksin 145 artiklaa kyseisessä satamassa tai kyseisellä lentoasemalla
tullille esitettyihin tavaroihin.
▼M4
5.
Kun unionin tullialueelle tuodaan tavaroita, joiden osalta saapumi
sen yleisilmoituksen antamista koskevasta velvoitteesta luovutaan dele
goidun asetuksen (EU) 2015/2446 104 artiklan 1 kohdan c–k, m ja n
alakohdan sekä sen 2–4 kohdan mukaisesti, riskianalyysi on tehtävä
mahdollisuuksien mukaan kyseisiä tavaroita koskevan väliaikaisen va
rastoinnin ilmoituksen tai tulli-ilmoituksen perusteella, kun tavarat esi
tetään tullille.
6.
Tullille esitetyt tavarat voidaan luovuttaa tullimenettelyyn tai jäl
leenviedä heti, kun riskianalyysi on tehty ja riskianalyysin tulokset ja
tarvittaessa toteutetut toimenpiteet sallivat tällaisen luovutuksen.
7.
Riskianalyysi on tehtävä myös, jos saapumisen yleisilmoituksen
tietoja oikaistaan koodeksin 129 artiklan mukaisesti. Tässä tapauksessa
riskianalyysi on saatettava päätökseen viipymättä tietojen vastaanottami
sen jälkeen, paitsi jos riski on havaittu tai ylimääräinen riskianalyysi on
tehtävä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdassa me
ritse tuotavalle konttirahdille säädetyn määräajan soveltamista.

188 artikla
Saapumisen yleisilmoituksen oikaiseminen ja mitätöinti
(Koodeksin 129 artiklan 1 kohta)
1.
Saapumisen yleisilmoituksen tai siinä olevien tietojen oikaisemista
tai mitätöimistä koskeva hakemus on jätettävä 182 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen.
Jos eri henkilöt hakevat saapumisen yleisilmoituksen tietojen oikaise
mista tai mitätöimistä, kukin näistä henkilöistä voi hakea ainoastaan
toimittamiensa tietojen oikaisemista tai mitätöimistä.
2.
Tulliviranomaisten on viipymättä ilmoitettava oikaisu- tai mitätöin
tihakemuksen jättäneelle henkilölle päätöksestään rekisteröidä tai hylätä
hakemus.
Kun saapumisen yleisilmoituksen tietoja oikaisee tai mitätöi henkilö,
joka ei ole sama kuin liikenteenharjoittaja, tulliviranomaisten on ilmoi
tettava tästä myös liikenteenharjoittajalle, edellyttäen että liikenteenhar
joittaja on pyytänyt saada tällaiset ilmoitukset ja sillä on pääsy 182 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään.
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3.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenval
tiot voivat sallia, että saapumisen yleisilmoituksen tietojen oikaisemista
tai mitätöimistä koskevat hakemukset, jotka on jätetty 182 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen, jätetään muulla
menetelmällä kuin koodeksin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla säh
köisillä tietojenkäsittelymenetelmillä.
▼B
2 LUKU

Tavaroiden saapuminen
1 jakso
Tavaroiden saapuminen unionin tullialueelle
▼M4
189 artikla
Unionin tullialueelle saapuvan meri- tai ilma-aluksen reitinmuutos
(Koodeksin 133 artikla)
1.
Jos sen jälkeen, kun saapumisen yleisilmoitus on annettu 182 ar
tiklan 2 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen, meri- tai
ilma-alus on muuttanut reittiään ja sen odotetaan saapuvan ensin sellai
sessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan tullitoimipaikkaan, jota ei ollut ilmoi
tettu saapumisen yleisilmoituksessa kulkureittiin kuuluvaksi maaksi, ky
seisen kuljetusvälineen käyttäjän on ilmoitettava tästä reitinmuutoksesta
sille tullitoimipaikalle, joka oli ilmoitettu saapumisen yleisilmoituksessa
ensimmäiseksi saapumistullitoimipaikaksi, ja annettava saapumisilmoi
tus tosiasialliselle ensimmäiselle saapumistullitoimipaikalle.
Tämän artiklan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos tavarat on tuotu
unionin tullialueelle koodeksin 141 artiklan mukaisessa passitusmenet
telyssä.
2.
Saapumisen yleisilmoituksessa ensimmäiseksi saapumisen tullitoi
mipaikaksi ilmoitetun tullitoimipaikan on heti 1 kohdan mukaisen ilmoi
tuksen saatuaan annettava tämä tiedoksi sille tullitoimipaikalle, joka
näiden tietojen mukaan on muuttuneen reitin ensimmäinen saapumistul
litoimipaikka. Sen on varmistettava, että saapumisen yleisilmoituksen
asiaankuuluvat tiedot ja riskianalyysin tulokset on asetettu ensimmäisen
saapumistullitoimipaikan saataville.
3.
Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen
(EU) 2019/2151 liitteessä tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 2 käyttöönotolle vahvistetun
aikavälin alkamispäiväksi, tosiasiallisen ensimmäisen saapumistullitoi
mipaikan on haettava kyseisestä järjestelmästä saapumisen yleisilmoi
tuksen tiedot, riskianalyysin tulokset ja oletetun ensimmäisen saapumis
tullitoimipaikan antamat tarkastussuositukset silloin, kun ilma-alus on
muuttanut reittiään ja saapunut ensin sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitse
vaan tullitoimipaikkaan, jota ei ollut ilmoitettu saapumisen yleisilmoi
tuksessa kulkureittiin kuuluvaksi maaksi.
4.
Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen
(EU) 2019/2151 liitteessä tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 3 käyttöönotolle vahvistetun
aikavälin alkamispäiväksi, tosiasiallisen ensimmäisen saapumistullitoi
mipaikan on haettava kyseisestä järjestelmästä saapumisen yleisilmoi

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 116
▼M4
tuksen
tiedot, riskianalyysin tulokset ja oletetun ensimmäisen saapumistullitoi
mipaikan antamat tarkastussuositukset silloin, kun merialus on muutta
nut reittiään ja saapunut ensin sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan tul
litoimipaikkaan, jota ei ollut ilmoitettu saapumisen yleisilmoituksessa
kulkureittiin kuuluvaksi maaksi.
▼B
2 jakso
Tavaroiden

esittäminen,
tarkastus

purkaminen

ja

190 artikla
Tavaroiden esittäminen tullille
(Koodeksin 139 artikla)
Tulliviranomaiset voivat hyväksyä, että tavarat esitetään tullille satamatai lentoasemajärjestelmiä tai muita käytettävissä olevia tiedotusmenetel
miä käyttäen.

3 jakso
Tavaroiden väliaikainen varastointi
191 artikla
Tulliviranomaisten välinen konsultaatiomenettely ennen luvan
myöntämistä väliaikaisille varastotiloille
(Koodeksin 22 artikla)
1.
Tämän asetuksen 14 artiklassa tarkoitettu konsultaatiomenettely on
järjestettävä tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti ennen kuin tehdään
päätös väliaikaisten varastotilojen pitoa, johon osallistuu useampi kuin
yksi jäsenvaltio, koskevasta luvasta, jollei asianomaisen päätöksen teke
miseen toimivaltainen tulliviranomainen katso, että tällaisen luvan
myöntämisedellytykset eivät täyty.
Ennen kuin asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen tullivi
ranomainen myöntää luvan, sen on saatava hyväksyntä konsultoitavilta
tulliviranomaisilta.
2.
►C2 Asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen tullivi
ranomaisen on annettava hakemus ja lupaluonnos tiedoksi konsultoita
ville tulliviranomaisille viimeistään 30 päivän kuluttua hakemuksen
hyväksymispäivästä. ◄
3.
Konsultoitavien tulliviranomaisten on annettava vastalauseensa tai
hyväksyntänsä tiedoksi 30 päivän kuluessa päivästä, jona lupaluonnos
annettiin niille tiedoksi. Vastalauseet on perusteltava asianmukaisesti.
Jos vastalauseet annetaan tiedoksi määräajan kuluessa, mutta konsultoi
tavien ja konsultoivien viranomaisten välillä ei päästä yhteisymmärryk
seen 60 päivän kuluessa päivästä, jona lupaluonnos annettiin tiedoksi,
lupa myönnetään ainoastaan sille osalle hakemusta, josta ei ole esitetty
vastalauseita.
Jos konsultoitavat tulliviranomaiset eivät esitä vastalauseita määräajan
kuluessa, niiden katsotaan antaneen hyväksyntänsä.
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192 artikla
Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus
▼M1
(Koodeksin 145 artikla)
▼B
Jos tulli-ilmoitus annetaan ennen tavaroiden oletettua esittämistä tullille
koodeksin 171 artiklan mukaisesti, tulliviranomaiset voivat pitää sitä
väliaikaisen varastoinnin ilmoituksena.

193 artikla
Väliaikaisesti varastoitujen tavaroiden siirto
(Koodeksin 148 artiklan 5 kohta)
1.
Kun siirto tapahtuu eri tulliviranomaisten vastuulla olevien väli
aikaisten varastotilojen välillä, väliaikaisten varastotilojen pitoa koske
van luvan haltijan, jonka varastosta tavarat siirretään, on ilmoitettava

a) aiotusta siirrosta luvassa määrätyllä tavalla ja, kun tavarat saapuvat
määräpaikan väliaikaisiin varastotiloihin, siirron päätökseen saattami
sesta luvassa määrätyllä tavalla sen väliaikaisen varastotilan valvon
nasta vastaavalle tulliviranomaiselle, josta tavarat siirretään;

b) tavaroiden lähettämisestä niiden tilojen luvanhaltijalle, joihin tavarat
siirretään.

2.
Jos siirto tapahtuu eri tulliviranomaisten vastuulle kuuluvien väli
aikaisten varastotilojen välillä, väliaikaisia varastotiloja koskevan luvan
haltijan, jonka varastoon tavarat siirretään, on

a) annettava tavaroiden saapuminen tiedoksi kyseisistä tiloista vastaa
ville tulliviranomaisille, ja

b) ilmoitettava lähtöpaikan väliaikaisten varastotilojen luvanhaltijalle,
kun tavarat saapuvat määräpaikan väliaikaisiin varastotiloihin.

3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä viit
taus asiaankuuluvaan väliaikaisen varastoinnin ilmoitukseen sekä väli
aikaisen varastoinnin päättymispäivään.

4.
Kun väliaikaisesti varastoidut tavarat siirretään, tavarat pysyvät
niiden väliaikaisten varastotilojen pitoa koskevan luvan haltijan vastuul
la, joista tavarat siirretään, siihen saakka, kun tavarat merkitään niiden
väliaikaisten varastotilojen pitoa koskevan luvan haltijan kirjanpitoon,
jonne tavarat siirretään, jollei luvassa toisin määrätä.
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V OSASTO
TULLIOIKEUDELLISTA ASEMAA, TAVAROIDEN ASETTAMISTA
TULLIMENETTELYYN, TARKASTUSTA, TAVARAN LUOVUTUSTA
JA TAVAROISTA VAPAUTUMISTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖT
1 LUKU

Tavaroiden tullioikeudellinen asema
194 artikla
Unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskevaan todisteeseen
liittyvä sähköinen järjestelmä
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta)
Tämän asetuksen 199 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyyn
unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskevaan todisteeseen liitty
vien tietojen vaihtamiseksi ja tallentamiseksi on käytettävä koodeksin
16 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua sähköistä järjestelmää. Komis
sion ja jäsenvaltioiden keskinäisessä yhteisymmärryksessä suunnittele
maa koko EU:n kattavaa harmonoitua rajapintaa on käytettävä sellaisten
tietojen vaihtamiseksi, jotka liittyvät unionitavaran tullioikeudellista ase
maa koskevaan todisteeseen.

Tämän artiklan ensimmäistä kohtaa sovelletaan täytäntöönpanopäätök
sen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin unioniase
man selvitystä koskevan järjestelmän käyttöönottopäivästä alkaen.

1 jakso
Säännöllinen alusliikenne
195 artikla
Sellaisten jäsenvaltioiden kuuleminen, joiden alueella säännöllistä
alusliikennettä harjoitetaan
(Koodeksin 22 artikla)
Ennen kuin asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen tullivi
ranomainen myöntää delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 120 artik
lassa tarkoitetun luvan ja sen jälkeen, kun se on tutkinut mainitun
delegoidun asetuksen 120 artiklan 2 kohdassa säädettyjen edellytysten
täyttymisen, se kuulee niiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisia, joiden
alueella säännöllistä alusliikennettä harjoitetaan mainitun delegoidun
asetuksen 119 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti sekä mahdol
listen muiden sellaisten jäsenvaltioiden tulliviranomaisia, joissa hakija
ilmoittaa suunnittelevansa säännöllisen alusliikenteen harjoittamista,
mainitun delegoidun asetuksen 120 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
säädetyn edellytyksen täyttymisestä.

Kuulemisen määräaika on 15 päivää sen toimivaltaisen tulliviranomai
sen tiedoksiannosta, joka on toimivaltainen tekemään päätöksen kuulta
vien tulliviranomaisten tekemää tutkimusta edellyttävistä edellytyksistä
ja arviointiperusteista.
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196 artikla
Alusten ja satamien rekisteröinti
(Koodeksin 22 artikla)
Tämän asetuksen 10 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetystä mää
räajasta poiketen tulliviranomainen asettaa sille delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 121 artiklan 1 kohdan mukaisesti tiedoksi annetut tie
dot saataville 10 artiklassa tarkoitetun järjestelmän kautta yhden työpäi
vän kuluessa mainittujen tietojen antamisesta.

▼C2
Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava saataville täy
täntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tullipäätösjär
jestelmän käyttöönottopäivään asti säännöllistä alusliikennettä koskevan
sähköisen tieto- ja viestintäjärjestelmän kautta.

▼B
Kyseiset tiedot on asetettava sellaisten asianomaisten tulliviranomaisten
saataville, joiden alueella luvan saanutta säännöllistä alusliikennettä har
joitetaan.

197 artikla
Ennalta arvaamattomat olosuhteet säännöllisessä alusliikenteessä
tapahtuvan kuljetuksen aikana
(Koodeksin 155 artiklan 2 kohta)
Jos säännölliseen alusliikenteeseen rekisteröidyn aluksen on ennalta ar
vaamattomien olosuhteiden vuoksi uudelleenlastattava tavarat merellä tai
se joutuu käymään taikka lastaamaan tai purkamaan tavaroita unionin
tullialueen ulkopuolisessa satamassa, säännöllisen alusliikenteen reittiin
kuulumattomassa satamassa tai unionin sataman vapaa-alueella, varusta
mon on ilmoitettava asiasta viipymättä seuraavien unionin käyntisatami
en, mukaan lukien kyseisen aluksen säännöllisen reitin varrella olevien
käyntisatamien, tulliviranomaisille.

Päivä, jona alus jatkaa säännöllisen alusliikenteen harjoittamista, on
annettava tiedoksi etukäteen kyseisille tulliviranomaisille.

198 artikla
Säännöllisen alusliikenteen harjoittamisedellytysten tarkastaminen
(Koodeksin 153 artikla)
1.
Jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat vaatia varustamolta todis
teen siitä, että delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 120 artiklan 2
kohdan c ja d alakohdan ja sen 3 kohdan ja 121 artiklan 1 ja 3 kohdan
sekä tämän asetuksen 197 artiklan säännöksiä on noudatettu.

2.
Jos tulliviranomainen toteaa, ettei varustamo ole noudattanut 1
kohdassa tarkoitettuja säännöksiä, kyseisen viranomaisen on viipymättä
ilmoitettava asiasta sellaisten muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille,
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joiden alueella asianomaista säännöllistä alusliikennettä harjoitetaan, tä
män asetuksen 10 artiklassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen. Kyseisten
viranomaisten on toteutettava vaadittavat toimenpiteet.

▼C2
Säännöllistä alusliikennettä koskevaa tieto- ja viestintäjärjestelmää on
käytettävä tämän asetuksen 10 artiklassa tarkoitetun järjestelmän ase
mesta täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tulli
päätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti.

▼B
2 jakso
Unionitavaroiden
tullioikeudellista
koskeva todiste

asemaa

1 alajakso
Yleiset säännökset

199 artikla
Unionitavaroiden tullioikeudellisen aseman todistamistavat
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
1.
Mitä tahansa seuraavista tavoista, joka soveltuu tilanteeseen, voi
daan käyttää unionitavaroiden tullioikeudellisen aseman todistamiseksi:

a) sisäiseen passitukseen asetettujen tavaroiden passitusilmoituksessa
olevat tiedot. Tässä tapauksessa delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 119 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta;

b) tämän asetuksen 205 artiklassa tarkoitetut T2L:n tai T2LF:n tiedot;

c) tämän asetuksen 206 artiklassa tarkoitettu tullikäyttöön tarkoitettu
tavaraluettelo;

d) tämän asetuksen 211 artiklassa tarkoitettu kauppalasku tai kuljetus
asiakirja;

e) soveltuvin osin tämän asetuksen 213 artiklassa tarkoitetut kalastus
päiväkirja, saaliin purkausilmoitus, jälleenlaivausilmoitus ja aluksen
seurantatiedot;

f) tämän asetuksen 207–210 artiklassa tarkoitetut todistamistavat;

▼M1
g) neuvoston direktiivin 2008/118/EY (1) 21, 26 ja 34 artiklassa tarkoi
tetut valmisteveroilmoituksen tiedot;
(1) Neuvoston direktiivi 2008/118/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, val
misteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY ku
moamisesta (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 12).
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h) tämän asetuksen 290 artiklassa tarkoitettu tullikäyttöön tarkoitettu
lipuke.
2.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, unioni
tavaran tullioikeudellista asemaa koskeva todiste voidaan antaa kyseisiä
tavaroita koskevalla varustamon tavaraluettelolla täytäntöönpanopäätök
sen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin unioniase
man selvitystä koskevan järjestelmän käyttöönottopäivään asti.
3.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdan d alakohdassa sää
detään, unionitavaran tullioikeudellista asemaa koskeva todiste voidaan
antaa kyseisiä tavaroita koskevalla kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjal
la, jos tavaroiden arvo ylittää 15 000 euroa, täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin unioniaseman
selvitystä koskevan järjestelmän käyttöönottopäivään asti.
4.
Jos 1 kohdassa tarkoitettua todistamistapaa käytetään unionitava
roille, joilla on unionitavaran tullioikeudellinen asema mutta joiden pak
kauspäällysteellä ei ole unionitavaran tullioikeudellista asemaa, kysei
sessä todistamistavassa on oltava seuraava maininta:
”N-pakkaus – [koodi 98200]”
5.
Jos 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetut todistamistavat
annetaan jälkikäteen, niissä on oltava seuraava merkintä:
”Annettu jälkikäteen – [koodi 98201]”
6.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja todistamistapoja ei saa käyttää ta
varoille, joiden vientimuodollisuudet on suoritettu tai jotka on asetettu
ulkoiseen jalostusmenettelyyn.

200 artikla
Tiettyjen
unionitavaroiden
tullioikeudellisen
aseman
todistamistapojen vahvistus, rekisteröinti ja käyttö
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
1.
Toimivaltaisen tullitoimipaikan on vahvistettava ja rekisteröitävä
tämän asetuksen 199 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut
unionitavaran tullioikeudellisen aseman todistamistavat, lukuun otta
matta delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 128 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuja tapauksia, ja annettava niiden MRN tiedoksi asianomaiselle
henkilölle.
2.
Toimivaltaisen tullitoimipaikan on asetettava saataville 1 kohdassa
tarkoitettujen todistamistapojen rekisteröinnin vahvistava asiakirja asian
omaisen henkilön pyynnöstä. Tämä on tehtävä liitteessä 51–01 olevan
mallin mukaisella lomakkeella.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu todistamistapa on esitettävä sille toi
mivaltaiselle tullitoimipaikalle, jossa tavarat esitetään unionin tullialu
eelle palaamisen jälkeen, ilmoittamalla sen MRN.
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4.
Toimivaltaisen tullitoimipaikan on seurattava 1 kohdassa tarkoite
tun todistamistavan käyttöä varmistaakseen erityisesti, että sitä käytetään
ainoastaan niille tavaroille, joista se on annettu.

201 artikla
Kauppalaskun vahvistus
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
Toimivaltaisen tullitoimipaikan on täytäntöönpanopäätöksen 2014/
255/EU liitteessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin unioniaseman selvi
tystä koskevan järjestelmän käyttöönottopäivään asti vahvistettava tä
män asetuksen 199 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu, asianomaisen henki
lön asianmukaisesti täyttämä ja allekirjoittama kauppalasku tai kuljetus
asiakirja, kun unionitavaroiden yhteisarvo on yli 15 000 euroa.

202 artikla
T2L- tai T2LF-asiakirjojen vahvistus
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
Toimivaltaisen tullitoimipaikan on täytäntöönpanopäätöksen 2014/
255/EU liitteessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin unioniaseman selvi
tystä koskevan järjestelmän käyttöönottopäivään asti vahvistettava T2Ltai T2LF-asiakirjat ja tarvittaessa mahdollisesti käytetyt jatkolehdet tai
tavaraluettelot, kun jäsenvaltiot ovat määränneet, että muita menetelmiä
kuin sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä voidaan käyttää.

203 artikla
Varustamon tavaraluettelon vahvistus
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
Toimivaltaisen tullitoimipaikan on täytäntöönpanopäätöksen 2014/
255/EU liitteessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin unioniaseman selvi
tystä koskevan järjestelmän käyttöönottopäivään asti vahvistettava va
rustamon pyynnöstä kyseisen varustamon asianmukaisesti täyttämä ja
allekirjoittama tavaraluettelo.

204 artikla
Lupa seuraavana päivänä laadittavaan tavaraluetteloon
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liit
teessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin unioniaseman selvitystä koske
van järjestelmän käyttöönottopäivään asti antaa luvan siihen, että 199 ar
tiklan 2 kohdassa tarkoitettu unionitavaran tullioikeudellisen aseman
osoittamista koskeva tavaraluettelo laaditaan viimeistään aluksen lähtö
päivää seuraavana päivänä. Tavaraluettelo on kuitenkin aina laadittava
ennen aluksen saapumista määräsatamaan.
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205 artikla
T2L:n

tai

T2LF:n
tietoina
annettava
unionitavaroiden
tullioikeudellista asemaa koskeva todiste
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)

1.
Kun MRN mainitaan unionitavaran tullioikeudellisen aseman to
distamiseksi, MRN:n perustana käytettyjä T2L:n tai T2LF:n tietoja voi
daan käyttää ainoastaan esitettäessä tavarat ensimmäistä kertaa tullille.

Kun T2L:n tai T2LF:n tietoja käytetään ainoastaan osalle tavaroita esi
tettäessä ne ensimmäistä kertaa tullille, uusi todiste on annettava lopuille
tavaroille tämän asetuksen 200 artiklan ja delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 123 artiklan mukaisesti.

2.
Muiden matkustajien kuin talouden toimijoiden on esitettävä
T2L:n tai T2LF:n vahvistuspyyntönsä liitteessä 51–01 olevan mallin
mukaisella lomakkeella.

206 artikla
Tullikäyttöön
tarkoitettuna
tavaraluettelona
annettava
unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
1.
Jokaiselle tullikäyttöön tarkoitetulle tavaraluettelolle on osoitettava
yksi MRN.

Tavaraluettelolle osoitetaan MRN ainoastaan, kun se koskee tavaroita,
joilla on unionitavaran tullioikeudellinen asema ja jotka lastataan aluk
seen unionin satamassa.

2.
Tulliviranomaiset voivat hyväksyä, että toimivaltaisessa tullitoimi
paikassa käytetään kaupallista, satama- tai kuljetustietojärjestelmää tulli
käyttöön tarkoitetun tavaraluettelon vahvistus- ja rekisteröintipyynnön
toimittamiseen ja kyseisen luettelon esittämiseen, edellyttäen että tällai
sissa järjestelmissä on kaikki tällaisessa tavaraluettelossa vaadittavat tie
dot.

▼M4
207 artikla
Unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste TIR- tai
ATA-carnet’ssa tai lomakkeissa 302
(Koodeksin 6 artiklan 3 kohta ja 153 artiklan 2 kohta)
1.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 127 artiklan mukaan unio
nitavarat on merkittävä TIR- ja ATA-carnet’hen sekä Nato-lomakkee
seen 302 ja EU-lomakkeeseen 302 koodilla ”T2L” tai ”T2LF”. Menet
telynhaltija voi tilanteen mukaan lisätä toisen näistä koodeista yhdessä
allekirjoituksensa kanssa asianomaisten asiakirjojen kohtaan, joka on
varattu tavaran kuvaukselle, ennen sen esittämistä lähtötullitoimipaikalle
varmennusta varten. Asianmukainen koodi ”T2L” tai ”T2LF” on var
mennettava lähtötullitoimipaikan leimalla ja toimivaltaisen virkailijan
allekirjoituksella.
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Kun kyseessä on sähköinen Nato-lomake 302 tai sähköinen EU-lomake
302, menettelynhaltija voi lisätä toisen näistä koodeista lomaketta 302
koskeviin tietoihin. Tällaisessa tapauksessa lähtötoimipaikan suorittama
varmennus on tehtävä sähköisesti.

2.
Jos TIR-carnet, ATA-carnet, Nato-lomake 302 tai EU-lomake 302
koskee sekä unionitavaroita että muita kuin unionitavaroita, ne on lue
teltava erikseen ja koodi ”T2L” tai ”T2LF” on merkittävä siten, että se
viittaa selkeästi ainoastaan unionitavaroihin.

▼B
208 artikla
Moottorikäyttöisten
maantiekulkuneuvojen
unionitavaroiden
tullioikeudellista asemaa koskeva todiste
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
1.
Jos jossakin jäsenvaltiossa rekisteröity moottorikäyttöinen maantie
kulkuneuvo on väliaikaisesti viety unionin tullialueelta ja palannut sin
ne, unionitavaroiden tullioikeudellinen asema katsotaan todistetuksi, jos
ajoneuvon mukana on sen rekisteröintikilpi ja rekisteröintiasiakirjat ja
kyseisissä rekisteröintikilvissä ja -asiakirjoissa olevista rekisteröintitie
doista käy rekisteröinti ilmi yksiselitteisesti.

2.
Jos unionitavaroiden asemaa ei voida pitää todistettuna 1 kohdan
mukaisesti, unionitavaroiden asemaa koskeva todiste on annettava jolla
kin muulla tämän asetuksen 199 artiklassa luetellulla menetelmällä.

209 artikla
Pakkauspäällysteiden unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa
koskeva todiste
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
1.
Kun pakkauspäällyste, kuormalava tai niiden kaltainen varuste,
lukuun ottamatta kontteja, kuuluu unionin tullialueelle sijoittautuneelle
henkilölle ja sitä käytetään sellaisten tavaroiden kuljetuksessa, jotka on
väliaikaisesti viety unionin tullialueelta ja jotka ovat palanneet sinne,
unionitavaroiden tullioikeudellinen asema katsotaan todistetuksi, jos ky
seinen pakkauspäällyste, kuormalava tai muu niiden kaltainen varuste
voidaan tunnistaa mainitulle henkilölle kuuluvaksi, sillä on ilmoitettu
olevan unionitavaran tullioikeudellinen asema ja ilmoituksen todenmu
kaisuutta ei ole syytä epäillä.

2.
Jos unionitavaroiden asemaa ei voida pitää todistettuna 1 kohdan
mukaisesti, unionitavaroiden asemaa koskeva todiste on annettava jolla
kin muulla tämän asetuksen 199 artiklassa luetellulla menetelmällä.
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210 artikla
Matkustajan
matkatavaroihin
sisältyvien
tavaroiden
unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
Kun kyseessä ovat matkustajan matkatavaroihin sisältyvät tavarat, joita
ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön ja jotka on väliaikaisesti viety
unionin tullialueelta ja jotka ovat palanneet sinne, niiden unionitavaran
tullioikeudellinen asema katsotaan todistetuksi, jos matkustaja ilmoittaa,
että tavaroilla on unionitavaran tullioikeudellinen asema eikä ilmoituk
sen todenmukaisuutta ole syytä epäillä.

211 artikla
Enintään 15 000 euron arvoisten tavaroiden unionitavaroiden
tullioikeudellista asemaa koskeva todiste
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
Kun kyseessä ovat tavarat, joilla on unionitavaran tullioikeudellinen
asema ja joiden arvo on enintään 15 000 euroa, unionitavaran tullioike
udellinen asema voidaan todistaa esittämällä kyseisistä tavaroista kaup
palasku tai kuljetusasiakirja, edellyttäen että se koskee ainoastaan niitä
tavaroita, joilla on unionitavaran tullioikeudellinen asema.

212 artikla
Todistamistavan tarkastus ja virka-apu
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on annettava toisilleen virka-apua tar
kastaessaan tämän asetuksen 199 artiklassa tarkoitettujen todistamista
pojen aitoutta tai tarkkuutta ja varmentaessaan, että tämän osaston ja
delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 123–133 artiklan säännösten mu
kaisesti annetut tiedot ja asiakirjat ovat oikeat ja että unionitavaroiden
aseman todistamiseksi käytettyjä menettelyjä on noudatettu asianmukai
sesti.

2 alajakso
Merikalastustuotteita
ja
niistä
saatuja
koskevat erityissäännökset

tuotteita

213 artikla
Merikalastustuotteiden
ja
niistä
saatujen
tuotteiden
unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
Kun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 119 artiklan 1 kohdan d ja e
alakohdassa tarkoitetut tuotteet ja tavarat tuodaan unionin tullialueelle
mainitun delegoidun asetuksen 129 artiklan mukaisesti, unionitavaroiden
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tullioikeudellinen asema on todistettava esittämällä neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1224/2009 (1) mukaisesti vaadittava kalastuspäiväkirja, saaliin
purkausilmoitus, jälleenlaivausilmoitus ja aluksen seurantatiedot.

Siitä unionin purkaussatamasta vastaava tulliviranomainen, johon kysei
set tuotteet ja tavarat kuljetetaan suoraan tuotteet pyytäneellä ja mah
dollisesti ne jalostaneella unionin kalastusaluksella, voi katsoa unionita
varan aseman todistetuksi molemmissa seuraavista tapauksista:

a) kyseisten tuotteiden ja/tai tavaroiden tullioikeudellisesta asemasta ei
ole epäilystä;

b) kalastusaluksen kokonaispituus on alle 10 metriä.

▼M1
214 artikla
Merikalastustuotteet
ja
niistä
saatavat
tavarat,
jotka
jälleenlaivataan
ja
kuljetetaan
unionin
tullialueeseen
kuulumattoman maan tai alueen kautta
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
1.
Jos delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 119 artiklan 1 kohdan d
ja e alakohdassa tarkoitetut tuotteet tai tavarat on ennen niiden saa
pumista unionin tullialueelle jälleenlaivattu ja kuljetettu unionin tulli
alueeseen kuulumattoman maan tai alueen kautta, mainitun maan tai
alueen tulliviranomaisen on esitettävä kyseisten tuotteiden ja tavaroiden
osalta niiden saapuessa unionin tullialueelle vahvistus siitä, että tuotteet
tai tavarat olivat tullivalvonnassa kyseisessä maassa tai kyseisellä alu
eella ja että niille ei ole tehty muuta käsittelyä kuin niiden säilyttämi
seksi tarvittavat käsittelyt.

2.
Kyseinen 1 kohdan mukaisesti vaadittu vahvistus on annettava
delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 133 artiklassa tarkoitetun kalas
tuspäiväkirjan tulosteena, jonka mukana on tarvittaessa jälleenlaivausil
moituksen tuloste.

▼M3
3.
Edellä 1 kohdan mukaisesti vaadittava vahvistus voidaan antaa
myös millä tahansa muulla asiaankuuluvalla lomakkeella tai asiakirjalla
kuin kalastuspäiväkirjan tulosteella, edellyttäen, että se sisältää viittauk
sen kyseiseen kalastuspäiväkirjaan.
(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta
2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yh
teisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96,
(EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o
2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007,
(EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o
1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o
1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009,
s. 1).
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215 artikla
Unionin tullialueella kolmannen maan lipun alla purjehtivien
alusten saamien tai pyytämien merikalastustuotteiden ja muiden
tuotteiden unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva
todiste
(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)
Unionin tullialueella kolmannen maan lipun alla purjehtivien alusten
saamien tai pyytämien merikalastustuotteiden ja muiden tuotteiden
unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste voidaan an
taa kalastuspäiväkirjalla tai muulla tämän asetuksen 199 artiklassa tar
koitetulla tavalla.

2 LUKU

Tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn
1 jakso
Yleiset säännökset
216 artikla
Tavaroiden

asettamista

tullimenettelyyn
järjestelmä

koskeva

sähköinen

(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta)
Tavaroiden asettamista tullimenettelyyn koskevien tietojen käsittelemi
seen ja vaihtamiseen on käytettävä koodeksin 16 artiklan 1 kohdan
nojalla perustettua sähköistä järjestelmää.
Tämän artiklan ensimmäistä kohtaa sovelletaan täytäntöönpanopäätök
sen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien
parannuspäivistä sekä kyseisessä liitteessä tarkoitettujen unionin tulli
koodeksin erityismenettelyjen ja unionin tullikoodeksin automaattisen
vientijärjestelmän (AES) käyttöönottopäivistä alkaen.

217 artikla
Suullisten ilmoitusten vastaanottotodistusten antaminen
(Koodeksin 158 artiklan 2 kohta)
Jos tulli-ilmoitus tehdään suullisesti delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 135 tai 137 artiklan mukaisesti tavaroista, joista kannetaan
tuonti- tai vientitulli tai muita maksuja, tulliviranomaisten on annettava
asianomaiselle henkilölle vastaanottotodistus kyseisen tullin tai kyseis
ten maksujen määrän maksamista vastaan.
Vastaanottotodistuksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:
a) tavaroiden kuvaus, joka on riittävän tarkka tavaroiden tunnistamisek
si;
b) laskutettu arvo, tai jos sitä ei ole saatavilla, tavaroiden paljous;
c) kannettujen tullien ja muiden maksujen määrä;
d) vastaanottotodistuksen antamispäivä;
e) vastaanottotodistuksen antaneen viranomaisen nimi.
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218 artikla
Tullimuodollisuudet, jotka katsotaan suoritetuiksi delegoidun
asetuksen (EU) 2015/2446 141 artiklan 1, 2, 4, 4 a, 5 ja 6–8
kohdassa tarkoitetulla toimella
(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan a alakohta, 139 artikla, 158 artiklan 2
kohta sekä 172, 194 ja 267 artikla)
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 138, 139 ja 140 artiklaa sovel
lettaessa seuraavat tullimuodollisuudet katsotaan tapauksen mukaan suo
ritetuiksi mainitun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 141 artiklan 1,
2, 4, 4 a, 5 ja 6–8 kohdassa tarkoitetulla toimella:
▼B
a) tavaroiden kuljettaminen koodeksin 135 artiklan mukaisesti ja niiden
esittäminen tullille koodeksin 139 artiklan mukaisesti;
b) tavaroiden esittäminen tullille koodeksin 267 artiklan mukaisesti;
c) tulliviranomaiset hyväksyvät tulli-ilmoituksen koodeksin 172 artiklan
mukaisesti;
d) tulliviranomaiset luovuttavat tavarat koodeksin 194 artiklan mukai
sesti.

219 artikla
Tapaukset, joissa tulli-ilmoitusta ei pidetä annettuna delegoidun
asetuksen (EU) 2015/2446 141 artiklassa tarkoitetulla toimella
(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 158 artiklan 2 kohta)
Kun tarkastuksesta käy ilmi, että delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446
141 artiklassa tarkoitettu toimi on toteutettu, mutta tuodut tai viedyt
tavarat eivät ole mainitun delegoidun asetuksen 138, 139 ja 140 artik
lassa tarkoitettuja tavaroita, kyseisten tavaroiden tulli-ilmoitusta ei pidetä
annettuna.
▼M4
220 artikla
Postilähetyksiin sisältyviä tavaroita koskevat siirtymäsäännöt
(Koodeksin 158 artiklan 2 kohta sekä 172 ja 194 artikla)
1.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 138 artiklaa sovellettaessa
mainitun delegoidun asetuksen 141 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen
tavaroiden tulli-ilmoitus katsotaan hyväksytyksi ja tavarat luovutetuiksi,
kun tavarat toimitetaan vastaanottajalle.
2.
Jos tavaroita ei ole voitu toimittaa vastaanottajalle, tulli-ilmoitusta
ei katsota annetuksi.
Vastaanottajalle toimittamattomien tavaroiden on katsottava olevan väli
aikaisessa varastossa siihen saakka, kun ne hävitetään tai jälleenviedään
tai niistä on muulla tavalla vapauduttu koodeksin 198 artiklan mukai
sesti.
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220 a artikla
Menettelysäännöt, joita sovelletaan Nato-lomakkeen 302 käyttöön
muissa tullimenettelyissä kuin passituksessa
(Koodeksin 6 artiklan 3 kohta ja 158 artiklan 2 kohta)
1.
Sen jäsenvaltion nimeämä tullitoimipaikka, jossa sotilaallinen toi
minta unionin tullialueella alkaa, toimittaa alueelleen sijoitetuille Natojoukoille Nato-lomakkeet 302, joissa on
a) kyseisen toimipaikan leimalla ja virkailijan allekirjoituksella tehty
ennakkovahvistus;
b) juokseva numerointi;
c) nimetyn tullitoimipaikan täydellinen osoite Nato-lomakkeen 302 pa
lautuskappaletta varten.
2.

Tavaroiden lähettämishetkellä Nato-joukkojen on

a) joko annettava sähköisesti Nato-lomakkeen 302 tiedot nimettyyn
tullitoimipaikkaan;
b) tai lisättävä Nato-lomakkeeseen 302 maininta siitä, että tavarat siir
retään niiden valvonnassa, ja vahvistettava tämä maininta allekirjoi
tuksellaan, leimallaan ja päiväyksellä.
3.
Kun Nato-joukot toimivat 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, nii
den on viipymättä annettava Nato-lomakkeen 302 jäljennös tullitoimi
paikalle, joka on nimetty vastaamaan niihin Nato-joukkoihin liittyvistä
tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka lähettävät tavarat tai joi
den puolesta tavarat lähetetään.
Nato-lomakkeen 302 muiden kappaleiden on oltava lähetyksen mukana
määräpaikan Nato-joukoille, jotka leimaavat ja allekirjoittavat ne tava
roiden saapuessa.
Kun tavarat saapuvat, kaksi lomakkeen kappaletta annetaan tullitoimi
paikalle, joka on nimetty vastaamaan määräpaikan Nato-joukkoihin liit
tyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista.
Kyseisen nimetyn tullitoimipaikan on säilytettävä yksi kappale ja palau
tettava toinen kappale tullitoimipaikkaan, joka vastaa niihin Nato-jouk
koihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka lähettä
vät tavarat tai joiden puolesta tavarat lähetetään.

220 b artikla
Menettelysäännöt, joita sovelletaan EU-lomakkeen 302 käyttöön
muissa tullimenettelyissä kuin passituksessa
(Koodeksin 6 artiklan 3 kohta ja 158 artiklan 2 kohta)
1.
Sen jäsenvaltion nimeämä tullitoimipaikka, jossa sotilaallinen toi
minta unionin tullialueella alkaa, toimittaa alueelleen sijoitetuille jäsen
valtion sotilasjoukoille EU-lomakkeet 302, joissa on
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a) kyseisen toimipaikan leimalla ja virkailijan allekirjoituksella tehty
ennakkovahvistus;
b) juokseva numerointi;
c) nimetyn tullitoimipaikan täydellinen osoite EU-lomakkeen 302 pa
lautuskappaletta varten.
2.

Tavaroiden lähettämishetkellä jäsenvaltion sotilasjoukkojen on

a) joko annettava sähköisesti EU-lomakkeen 302 tiedot nimettyyn tul
litoimipaikkaan;
b) tai lisättävä EU-lomakkeeseen 302 maininta siitä, että tavarat siirre
tään niiden valvonnassa, ja vahvistettava tämä maininta allekirjoituk
sellaan, leimallaan ja päiväyksellä.
3.
Kun jäsenvaltion sotilasjoukot toimivat 2 kohdan b alakohdan
mukaisesti, niiden on viipymättä annettava EU-lomakkeen 302 jäljennös
tullitoimipaikalle, joka on nimetty vastaamaan niihin jäsenvaltion soti
lasjoukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka
lähettävät tavarat tai joiden puolesta tavarat lähetetään.
EU-lomakkeen 302 muiden kappaleiden on oltava lähetyksen mukana
määräjäsenvaltion sotilasjoukoille, jotka leimaavat ja allekirjoittavat ne
tavaroiden saapuessa.
Kun tavarat saapuvat, kaksi lomakkeen kappaletta annetaan tullitoimi
paikalle, joka on nimetty vastaamaan määräjäsenvaltion sotilasjoukkoi
hin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista.
Kyseisen nimetyn tullitoimipaikan on säilytettävä yksi kappale ja palau
tettava toinen kappale tullitoimipaikkaan, joka vastaa niihin jäsenvaltion
sotilasjoukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista,
jotka lähettävät tavarat tai joiden puolesta tavarat lähetetään.
▼B
221 artikla
Tullitoimipaikka, joka

on toimivaltainen asettamaan
tullimenettelyyn

tavarat

(Koodeksin 159 artikla)
1.
Jotta koodeksin 182 artiklan 3 kohdan mukainen vapautus velvoit
teesta esittää tavarat voidaan saada, koodeksin 182 artiklan 3 kohdan c
alakohdassa tarkoitetun valvovan tullitoimipaikan on oltava koodeksin
159 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tullitoimipaikka, joka on toimivaltai
nen asettamaan tavarat tullimenettelyyn.
2.
Seuraavat tullitoimipaikat ovat toimivaltaisia asettamaan tavarat
vientimenettelyyn:
a) viejän sijoittautumispaikasta vastaava tullitoimipaikka;
b) tullitoimipaikka, joka on toimivaltainen paikassa, jossa tavarat paka
taan tai lastataan vientilähetystä varten;
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c) asianomaisen jäsenvaltion toinen tullitoimipaikka, joka on hallinnol
lisista syistä toimivaltainen kyseisen toiminnon osalta.
Kun tavaroiden arvo on enintään 3 000 euroa lähetystä ja ilmoittajaa
kohden ja tavaroihin ei kohdistu kieltoja eikä rajoituksia, tullitoimipaik
ka, joka on toimivaltainen paikassa, jossa tavarat poistuvat unionin tulli
alueelta, on toimivaltainen myös asettamaan tavarat vientimenettelyyn
ensimmäisessä alakohdassa yksilöityjen tullitoimipaikkojen lisäksi.
Kun kyseessä on alihankinta, myös alihankkijan sijoittautumispaikasta
vastaava tullitoimipaikka on toimivaltainen asettamaan tavarat vientime
nettelyyn ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa yksilöityjen tullitoimi
paikkojen lisäksi.
Myös tavaroiden esittämiseen tullille sijaintinsa vuoksi paremmin sovel
tuva toinen tullitoimipaikka on toimivaltainen asettamaan tavarat vien
timenettelyyn, kun tämä on perusteltua yksittäistapauksen olosuhteiden
vuoksi,
3.
Suulliset vientiä ja jälleenvientiä koskevat tulli-ilmoitukset on teh
tävä tullitoimipaikassa, joka on toimivaltainen tavaroiden poistumispai
kassa.
▼M4
4.
Toimivaltaisena tullitoimipaikkana, joka ilmoittaa neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 1186/2009 (1) 23 artiklan 1 kohdan tai 25 artiklan 1
kohdan mukaiseen tuontitullittomaan lähetykseen sisältyvät tavarat va
paaseen liikkeeseen luovutettaviksi muussa arvonlisäverojärjestelmässä
kuin neuvoston direktiivin 2006/112/EY (2) XII osaston 6 luvun 4 jak
sossa säädetyssä kolmansilta alueilta tai kolmansista maista tuotujen
tavaroiden etämyyntiä koskevassa erityisjärjestelmässä, on tullitoimi
paikka, joka sijaitsee siinä jäsenvaltiossa, johon tavaroiden lähetys tai
kuljetus päättyy.
5.
Kunkin sellaisen jäsenvaltion tulliviranomainen, jonka alueelle Na
to-lomakkeen 302 käyttöön oikeutetut Nato-joukot ovat sijoitettuina,
nimeää yhden tai useamman tullitoimipaikan, joka vastaa sotilaallisessa
toiminnassa kuljetettavien tai käytettävien tavaroiden tullimuodollisuuk
sista ja -tarkastuksista.
6.
Kunkin jäsenvaltion tulliviranomainen nimeää yhden tai useam
man tullitoimipaikan, joka vastaa EU-lomakkeella 302 suoritettavassa
sotilaallisessa toiminnassa siirrettävien tai käytettävien tavaroiden tulli
muodollisuuksista ja -tarkastuksista.
▼B
222 artikla
Tavaraerät
(Koodeksin 162 artikla)
1.
Jos tulli-ilmoitus koskee kahta tai useampaa tavaraerää, kyseisessä
ilmoituksessa olevien kutakin tavaraerää koskevien tietojen katsotaan
muodostavan erillisen tulli-ilmoituksen.
(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta
2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (EUVL L 324,
10.12.2009, s. 23).
2
( ) Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006,
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).
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2.
Lukuun ottamatta tapauksia, joissa tiettyihin lähetykseen sisälty
viin tavaroihin sovelletaan eri toimenpiteitä, lähetykseen sisältyviä tava
roita pidetään 1 kohtaa sovellettaessa yhtenä tavaraeränä, jos jompi
kumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) ne luokitellaan samaan alanimikkeeseen;
b) niistä on tehty koodeksin 177 artiklan mukainen yksinkertaistusha
kemus.

2 jakso
Yksinkertaistetut tulli-ilmoitukset
223 artikla
Tariffikiintiön

hallinnointi

yksinkertaistettujen
osalta

tulli-ilmoitusten

(Koodeksin 166 artikla)
1.
Kun yksinkertaistettu ilmoitus annetaan sellaisen tavaran luovutta
miseksi vapaaseen liikkeeseen, johon sovelletaan tulli-ilmoitusten hyväk
symispäivien aikajärjestyksen mukaisesti hallinnoitavaa tariffikiintiötä,
ilmoittaja voi tehdä tariffikiintiöpyynnön ainoastaan, kun tarvittavat tiedot
on asetettu saataville joko yksinkertaistetussa ilmoituksessa tai täydentä
vässä ilmoituksessa.
2.
Kun tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukai
sesti hallinnoitavaan tariffikiintiöön tehdään tariffikiintiöpyyntö täyden
tävällä ilmoituksella, pyyntöä ei voida käsitellä ennen kuin täydentävä
ilmoitus on annettu.
3.
Tariffikiintiön jakamisessa on otettava huomioon yksinkertaistetun
ilmoituksen hyväksymispäivä.

224 artikla
Yksinkertaistettujen ilmoitusten täydentävät asiakirjat
(Koodeksin 166 artikla)
Kun tavarat on asetettu johonkin tullimenettelyyn yksinkertaistetun il
moituksen perusteella, koodeksin 163 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut
täydentävät asiakirjat on annettava tulliviranomaisille ennen tavaroiden
luovutusta.

225 artikla
Täydentävä ilmoitus
(Koodeksin 167 artiklan 4 kohta)
Kun kyseessä on koodeksin 182 artiklan mukainen ilmoittajan kirjanpi
toon tehtävä merkintä ja täydentävä ilmoitus on luonteeltaan yleinen,
jaksoittainen tai kokoava ja talouden toimijalla on oma-aloitteista mää
räämistä koskeva lupa laskea maksettavat tuonti- ja vientitullin määrät,
kyseisen luvanhaltijan on joko annettava täydentävä ilmoitus tai tullivi
ranomaiset voivat sallia, että täydentävät ilmoitukset asetetaan saataville
suoralla tietoliikenneyhteydellä luvanhaltijan järjestelmään.
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3 jakso
Kaikkiin

tulli-ilmoituksiin
säännökset

sovellettavat

226 artikla
Yleisviitenumero (MRN)
(Koodeksin 172 artikla)
Lukuun ottamatta tapauksia, joissa tulli-ilmoitus annetaan suullisesti tai
tulli-ilmoituksena pidettävänä toimena tai tulli-ilmoitus tehdään ilmoit
tajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä koodeksin 182 artiklan mukai
sesti, tulliviranomaisten on annettava tulli-ilmoituksen hyväksyminen
tiedoksi ilmoittajalle ja osoitettava hänelle MRN kyseistä ilmoitusta
varten ja ilmoitettava sen hyväksymispäivä.

Tätä artiklaa ei sovelleta täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liit
teessä tarkoitettujen AES- ja NCTS-järjestelmien käyttöönottopäiviin
ja kyseisessä liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien pa
rannuspäiviin asti.

227 artikla
Ennen tavaroiden esittämistä annettava tulli-ilmoitus
Jos tulli-ilmoitus annetaan koodeksin 171 artiklan mukaisesti, tulliviran
omaisten on käsiteltävä ennen tavaroiden esittämistä annetut tiedot eri
tyisesti riskianalyysia silmällä pitäen.

4 jakso
Muut yksinkertaistukset
1 alajakso
Tariffin eri alanimikkeisiin luokiteltavat tavarat

228 artikla
Tariffin eri alanimikkeisiin luokiteltavat tavarat, jotka ilmoitetaan
yhteen alanimikkeeseen
(Koodeksin 177 artiklan 1 kohta)
1.
Kun koodeksin 177 artiklaa sovellettaessa lähetykseen sisältyvät
tavarat luokitellaan tariffin alanimikkeisiin, joissa kannetaan paljoustulli
saman mittayksikön perusteella, koko lähetyksestä kannetaan tulli sen
alanimikkeen perusteella, jossa kannettava paljoustulli on korkein.

2.
Kun koodeksin 177 artiklaa sovellettaessa lähetykseen sisältyvät
tavarat luokitellaan tariffin alanimikkeisiin, joissa kannetaan paljoustulli
eri mittayksikköjen perusteella, kunkin mittayksikön korkeinta paljous
tullia sovelletaan kaikkiin niihin lähetykseen sisältyviin tavaroihin, joi
den paljoustulli kannetaan kyseisen yksikön perusteella ja muunnetaan
arvotulliksi kunkin tavaralajin osalta.
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Koko lähetyksestä kannetaan tullia sen tariffin alanimikkeen perusteella,
josta ensimmäisen alakohdan mukaisen muuntamisen seurauksena kan
netaan korkein arvotulli.
3.
Kun koodeksin 177 artiklaa sovellettaessa lähetykseen sisältyvät
tavarat luokitellaan tariffin alanimikkeisiin, joissa kannetaan sekä arvoettä paljoustulli, 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetty korkein paljoustulli
on muunnettava arvotulliksi kunkin sellaisen tavaralajin osalta, jonka
paljoustulli kannetaan saman mittayksikön perusteella.
Koko lähetyksestä kannetaan tullia sen tariffin alanimikkeen perusteella,
jossa kannetaan korkein arvotulli, mukaan lukien ensimmäisen alakoh
dan mukaisen muuntamisen seurauksena saatava arvotulli.

2 alajakso
Keskitetty tulliselvitys

229 artikla
Keskitetyn tulliselvityksen lupia koskeva tulliviranomaisten välinen
konsultaatiomenettely
(Koodeksin 22 artikla)
1.
Edellä ►M1 14 artiklassa ◄ tarkoitettu konsultaatiomenettely on
järjestettävä, kun tulliviranomainen vastaanottaa koodeksin 179 artiklassa
tarkoitettua keskitetyn tulliselvityksen lupaa koskevan hakemuksen, joka
liittyy useampaan kuin yhteen tulliviranomaiseen, jollei asianomaisen
päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviranomainen katso, että tällai
sen luvan myöntämisedellytykset eivät täyty.
2.
Asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen tulliviranomai
sen on 45 päivän kuluessa hakemuksen hyväksymispäivästä annettava
seuraavat tiedoksi muille osallisina oleville tulliviranomaisille:
a) hakemus ja lupaluonnos, mukaan lukien tämän asetuksen 231 artiklan
5 ja 6 kohdassa tarkoitetut määräajat;
b) tarvittaessa valvontasuunnitelma, joka sisältää erityistarkastukset,
jotka osallisina olevien tulliviranomaisten on määrä tehdä luvan
myöntämisen jälkeen;
c) muut asiaankuuluvat tiedot, joita osallisina olevat tulliviranomaiset
pitävät tarpeellisina.
3.
Konsultoitavien tulliviranomaisten on annettava tiedoksi hyväk
syntänsä tai vastalauseensa sekä lupaluonnokseen tai valvontasuunnitel
maehdotukseen tekemänsä muutokset 45 päivän kuluessa päivästä, jona
lupaluonnos annettiin tiedoksi. Vastalauseet on perusteltava asianmukai
sesti.
Kun vastalauseita esitetään eikä yhteisymmärrykseen päästä 90 päivän
kuluessa päivästä, jona lupaluonnos annettiin tiedoksi, lupaa ei myön
netä niille hakemuksen osille, joista vastalauseita esitettiin. Jos konsul
toitavat tulliviranomaiset eivät esitä vastalauseita säädetyn määräajan
kuluessa, niiden katsotaan antaneen hyväksyntänsä.
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4.
Tämän artiklan 2 kohdasta ja 3 kohdan ensimmäisestä alakohdasta
poiketen asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen viranomai
nen voi täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen
CCI- ja AES-järjestelmien käyttöönottopäiviin asti pidentää mainitussa
kohdassa ja alakohdassa tarkoitettuja määräaikoja 15 päivällä.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa sää
detään, asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviran
omainen voi pidentää kyseisessä alakohdassa tarkoitettua määräaikaa
30 päivällä.
5.
►C2 Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa
säädetään, kyseisessä alakohdassa tarkoitettu valvontasuunnitelma on
aina annettava tiedoksi täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä
tarkoitetun tullikoodeksin tullipäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään
asti. ◄

230 artikla
Luvan valvonta
(Koodeksin 23 artiklan 5 kohta)
1.
Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on ilmoitettava asianomaisen
päätöksen tekemiseen toimivaltaiselle tulliviranomaiselle luvan jatkumi
seen tai sisältöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät, jotka ovat käyneet
ilmi keskitettyä tulliselvitystä koskevan luvan myöntämisen jälkeen.
▼M1
2.
Asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen tulliviranomai
sen on asetettava muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisten saataville
kaikki hallussaan olevat asiaankuuluvat tiedot keskitettyä tulliselvitystä
koskevan luvan haltijan tulliin liittyvistä toiminnoista.
▼B
231 artikla
Keskitettyä

tulliselvitystä
koskevat
-tarkastukset

tullimuodollisuudet

ja

(Koodeksin 179 artiklan 4 kohta)
1.
Keskitettyä tulliselvitystä koskevan luvan haltijan on huolehditta
va, että tavarat esitetään luvassa määrätyssä toimivaltaisessa tullitoimi
paikassa antamalla valvovaan tullitoimipaikkaan jokin seuraavista:
a) koodeksin 162 artiklassa tarkoitettu vakiomuotoinen tulli-ilmoitus;
b) koodeksin 166 artiklassa tarkoitettu yksinkertaistettu tulli-ilmoitus;
c) tämän asetuksen 234 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
tiedoksianto tavaroiden esittämisestä.
2.
Kun tulli-ilmoitus annetaan ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä mer
kintänä, tämän asetuksen 234, 235 ja 236 artiklaa sovelletaan.
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3.
Koodeksin 182 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettyä vapau
tusta tavaroiden esittämisestä sovelletaan keskitettyyn tulliselvitykseen,
jos tulli-ilmoituksen ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä an
tava luvanhaltija on täyttänyt tämän asetuksen 234 artiklan 1 kohdan f
alakohdassa säädetyn vaatimuksen.
4.
Kun valvova tullitoimipaikka on vastaanottanut tulli-ilmoituksen
tai 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tiedoksiannon, sen on:
a) tehtävä asianmukaiset tarkastukset tulli-ilmoituksen tai tavaroiden
esittämisestä annetun tiedoksiannon tarkastamiseksi;
b) toimitettava viipymättä esittämistullitoimipaikalle tulli-ilmoitus tai
tiedoksianto ja riskianalyysin tulokset;
c) toimitettava viipymättä esittämistullitoimipaikalle tulli-ilmoitus tai
tiedoksianto ja riskianalyysin tulokset; ilmoitettava esittämistullitoi
mipaikalle jompikumpi seuraavista:
i) tavarat voidaan luovuttaa asianomaiseen tullimenettelyyn;
ii) tullitarkastukset on tehtävä koodeksin 179 artiklan 3 kohdan c
alakohdan mukaisesti.
5.
Jos valvova tullitoimipaikka ilmoittaa esittämistullitoimipaikalle,
että tavarat voidaan luovuttaa asianomaiseen tullimenettelyyn, esittämis
tullitoimipaikan on keskitetyn tulliselvityksen luvassa määrätyn määräa
jan kuluessa ilmoitettava valvovalle tullitoimipaikalle, vaikuttavatko sen
omat kyseisten tavaroiden tarkastukset, mukaan lukien kansallisiin kiel
toihin ja rajoituksiin liittyvät tarkastukset, tällaiseen luovutukseen.
6.
Jos valvova tullitoimipaikka ilmoittaa esittämistullitoimipaikalle,
että tullitarkastukset on tehtävä koodeksin 179 artiklan 3 kohdan c ala
kohdan mukaisesti, esittämistullitoimipaikan on keskitetyn tulliselvityk
sen luvassa määrätyn määräajan kuluessa ilmoitettava ottaneensa vas
taan valvovan tullitoimipaikan pyynnön tehdä vaadittavat tarkastukset ja
tarvittaessa ilmoitettava valvovalle tullitoimipaikalle omista tavaroiden
tarkastuksistaan, mukaan lukien kansallisiin kieltoihin ja rajoituksiin
liittyvät tarkastukset.
7.
Valvovan tullitoimipaikan on ilmoitettava esittämistullitoimipai
kalle tavaroiden luovuttamisesta.
8.
Kun tavarat luovutetaan vientiin, valvovan tullitoimipaikan on ase
tettava vienti-ilmoituksen tiedot, joita on mahdollisesti täydennetty tä
män asetuksen 330 artiklan mukaisesti, ilmoitetun poistumistullitoimi
paikan saataville. Poistumistullitoimipaikan on ilmoitettava valvovalle
tullitoimipaikalle tavaroiden poistumisesta tämän asetuksen 333 artiklan
mukaisesti. Valvovan tullitoimipaikan on vahvistettava poistuminen il
moittajalle tämän asetuksen 334 artiklan mukaisesti.
9.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, luvan
haltijan tai ilmoittajan on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liit
teessä tarkoitettujen CCI- ja AES-järjestelmien käyttöönottopäiviin asti
toteutettava seuraavat toimet keskitettyä tulliselvitystä koskevan luvan
kattamien tavaroiden osalta:
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a) esitettävä tavarat luvassa mainituissa ja tulliviranomaisten koodeksin
139 artiklan mukaisesti määräämissä tai hyväksymissä paikoissa,
paitsi jos velvoitteesta esittää tavarat on luovuttu koodeksin 182 ar
tiklan 3 kohdan mukaisesti; ja
b) annettava tulli-ilmoitus tai merkittävä tavarat kirjanpitoonsa luvassa
eritellyssä tullitoimipaikassa.
10.
Toimivaltaisten viranomaisten on täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen CCI- ja AES-järjestelmien käyt
töönottopäiviin asti sovellettava valvontasuunnitelmaa, jossa eritellään
tarkastusten vähimmäismäärä.
▼M1
11.
Tämän artiklan 5 ja 6 kohtaa ei sovelleta ennen täytäntöönpano
päätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitetun AES-järjestelmän ja mai
nitussa liitteessä tarkoitetun UTK:n tuonnissa tapahtuvan keskitetyn tul
liselvityksen (CCI) käyttöönottopäiviä.
▼B
232 artikla
Keskitetty tulliselvitys, jossa on osallisena useampi kuin yksi
tulliviranomainen
(Koodeksin 179 artikla)
1.
Valvovan tullitoimipaikan on toimitettava esittämistullitoimipai
kalle seuraavat:
a) tavaroiden luovutuksen jälkeen tehdyt muutokset vakiomuotoiseen
tulli-ilmoitukseen tai tavaroiden luovutuksen jälkeen tapahtunut tul
li-ilmoituksen mitätöinti;
b) kun täydentävä ilmoitus on annettu, kyseinen ilmoitus ja sen mah
dolliset muutokset ja mitätöinti;
2.
Jos täydentävä ilmoitus on tullin saatavilla kaupan alan toimijan
tietoteknisessä järjestelmässä tämän asetuksen 225 artiklan mukaisesti,
valvovan tullitoimipaikan on toimitettava tiedot viimeistään 10 päivän
kuluttua täydentävän ilmoituksen kattaman ajan päättymisestä ja ilmoi
tettava järjestelmästä saadun täydentävän ilmoituksen mahdolliset muu
tokset tai mitätöinti.

3 alajakso
Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä

233 artikla
Valvontasuunnitelma
(Koodeksin 23 artiklan 5 kohta)
1.
Kun talouden toimijalle myönnetään lupa antaa tulli-ilmoitus il
moittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä koodeksin 182 artiklan 1
kohdan mukaisesti, tulliviranomaisten on laadittava kyseiselle toimijalle
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räätälöity valvontasuunnitelma, jossa vahvistetaan luvan nojalla nouda
tettavien tullimenettelyjen valvonta, määritellään tullitarkastusten toistu
mistiheys ja varmistetaan muun muassa se, että vaikuttavat tullitarkas
tukset voidaan tehdä ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää koske
van menettelyn kaikissa vaiheissa.

2.
Tarvittaessa valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon koo
deksin 103 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tullivelan tiedoksi antamisen
määräaika.

3.
Valvontasuunnitelmassa on vahvistettava, että tarkastukset tehdään
silloin, kun tavaroiden esittämisestä luovutaan koodeksin 182 artiklan 3
kohdan mukaisesti.

4.
Kun kyseessä on keskitetty tulliselvitys, valvovan tullitoimipaikan
ja esittämistullitoimipaikan välisen tehtävänjaon erittelevässä valvonta
suunnitelmassa on otettava huomioon esittämistullitoimipaikassa sovel
lettavat kiellot ja rajoitukset.

234 artikla
Luvanhaltijan velvollisuudet annettaessa tulli-ilmoitus ilmoittajan
kirjanpitoon tehtävänä merkintänä
(Koodeksin 182 artiklan 1 kohta)
1.
Tulli-ilmoituksen antamista ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä mer
kintänä koskevan luvan haltijan on

a) esitettävä tavarat tullille, paitsi jos koodeksin 182 artiklan 3 kohtaa
sovelletaan, ja merkittävä tavaroiden esittämistä koskevan tiedoksi
annon päivämäärä kirjanpitoon;

b) merkittävä kirjanpitoon ainakin yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta ja
mahdollisia täydentäviä asiakirjoja koskevat tiedot;

c) asetettava valvovan tullitoimipaikan pyynnöstä saataville kirjanpitoon
tehtyjä merkintöjä koskevat tiedot ja mahdolliset täydentävät asiakir
jat, paitsi jos tulliviranomaiset sallivat, että ilmoittaja antaa suoran
tietokoneyhteyden näihin kirjanpidossaan oleviin tietoihin;

d) asetettava valvovan tullitoimipaikan saataville tiedot tavaroista, joi
hin kohdistuu rajoituksia ja kieltoja;

e) annettava valvovalle tullitoimipaikalle koodeksin 163 artiklan 2 koh
dassa tarkoitetut täydentävät asiakirjat ennen kuin ilmoitetut tavarat
voidaan luovuttaa;

f) varmistettava, että silloin kuin koodeksin 182 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettu vapautus on myönnetty, väliaikaisten varastotilojen pitoa
koskevan luvan haltijalla on väliaikaisen varastoinnin päättymisen
todistamiseksi tarvittavat tiedot;
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g) annettava täydentävä ilmoitus valvovalle tullitoimipaikalle luvassa
määrätyllä tavalla ja siinä määrätyssä määräajassa, jollei velvoitteesta
antaa täydentävä ilmoitus ole luovuttu koodeksin 167 artiklan 2
kohdan mukaisesti.

2.
Lupa antaa tulli-ilmoitus ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä mer
kintänä ei koske seuraavia ilmoituksia:

a) tulli-ilmoitukset, jotka muodostavat delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 163 artiklan mukaisen erityismenettelyä koskevan lupaha
kemuksen;

b) tulli-ilmoitukset, jotka on annettu saapumisen yleisilmoituksen sijaan
koodeksin 130 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

▼M3
3.
Jos valvova tullitoimipaikka on koodeksin 182 artiklan 3 kohdan
kolmannen alakohdan mukaisesti pyytänyt, että tavarat esitetään tullille,
koska tulliviranomaiset ovat havainneet uuden vakavan taloudellisen
riskin tai muun erityistilanteen, joka liittyy sellaiseen lupaan antaa tul
li-ilmoitus ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä, joka sisältää
vapautuksen velvoitteesta esittää tavarat, valvovan tullitoimipaikan on
ilmoitettava tällaisen luvan haltijalle:

a) ajanjakso, jona tavarat on esitettävä tullille näissä tilanteissa,

b) velvoite merkitä kirjanpitoon tavaroiden esittämistä koskevan ilmoi
tuksen päivämäärä, ja

c) velvoite noudattaa 1 kohdan b–e ja g alakohtaa.

Näissä tilanteissa tavarat luovutetaan koodeksin 194 artiklan mukaisesti.

▼B
235 artikla
Tavaroiden luovutus, kun tulli-ilmoitus on annettu ilmoittajan
kirjanpitoon tehtävänä merkintänä
(Koodeksin 182 artikla)
1.
Kun luvassa antaa tulli-ilmoitus ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä
merkintänä vahvistetaan määräaika, jonka kuluessa luvanhaltijalle on
ilmoitettava mahdollisista tarkastuksista, tavaroita pidetään luovutettui
na, kun mainittu määräaika umpeutuu, jollei valvova tullitoimipaikka
ole ilmoittanut kyseisen määräajan kuluessa aikeestaan tehdä tarkastus.

2.
Jos luvassa ei vahvisteta 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa, val
vovan tullitoimipaikan on luovutettava tavarat koodeksin 194 artiklan
mukaisesti.
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236 artikla
Tariffikiintiö
(Koodeksin 182 artikla)
1.
Kun tulli-ilmoitus annetaan ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä mer
kintänä sellaisten tavaroiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen, joi
hin sovelletaan tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mu
kaisesti hallinnoitavaa tariffikiintiötä, kyseisen luvanhaltijan on tehtävä
tariffikiintiöpyyntö täydentävällä ilmoituksella.

2.
Kun tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukai
sesti hallinnoitavaan tariffikiintiöön tehdään tariffikiintiöpyyntö täyden
tävällä ilmoituksella, pyyntö voidaan käsitellä vasta täydentävän ilmoi
tuksen antamisen jälkeen. Päivä, jona tavarat on merkitty ilmoittajan
kirjanpitoon, on kuitenkin otettava huomioon tariffikiintiön määrän ja
kamiseksi.

3.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenval
tiot voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettu
jen kansallisten tuonti-ilmoitusjärjestelmien parannuspäiviin asti mää
rätä, että tämän asetuksen 49–54 artiklan säännösten mukaisesti hallin
noitavaa tariffikiintiötä koskeva pyyntö esitetään muussa kuin tämän
artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa muodossa, edellyttäen että jäsenvalti
oilla on käytettävissään kaikki tarvittavat tiedot pyynnön pätevyyden
määrittämiseksi.

4 alajakso
Oma-aloitteinen määrääminen

237 artikla
Maksettavan tuonti- ja vientitullin määrän määrittäminen
(Koodeksin 185 artiklan 1 kohta)
1.
Kun talouden toimijalla on koodeksin 185 artiklan 1 kohdan mu
kainen lupa määrittää maksettavan tuonti- ja vientitullin määrä, mainitun
toimijan on tulliviranomaisten luvassa vahvistaman ajanjakson lopussa
määritettävä kyseiseltä ajanjaksolta maksettava tuonti- ja vientitullin
määrä luvassa määrättyjen sääntöjen mukaisesti.

2.
Luvanhaltijan on 10 päivän kuluessa tulliviranomaisten luvassa
vahvistaman ajanjakson päättymisestä toimitettava 1 kohdan mukaisesti
määritettyä määrää koskevat tiedot valvovalle tullitoimipaikalle. Tulli
velka katsotaan annetuksi tiedoksi, kun nämä tiedot toimitetaan.

3.
Luvanhaltijan on maksettava 2 kohdassa tarkoitettu määrä luvassa
määrätyssä määräajassa ja viimeistään koodeksin 108 artiklan 1 kohdan
määräajan umpeuduttua.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 141
▼B
3 LUKU

Tavaroiden tarkastus ja luovutus
1 jakso
Tarkastus
238 artikla
Tavaroiden tarkastuspaikka ja -aika
(Koodeksin 189 artikla)
Kun toimivaltainen tullitoimipaikka on päättänyt tarkastaa tavarat koo
deksin 188 artiklan c alakohdan mukaisesti tai ottaa näytteitä koodeksin
188 artiklan d alakohdan mukaisesti, sen on vahvistettava aika ja paikka
tätä tarkoitusta varten ja tiedotettava tästä ilmoittajalle.
Ilmoittajan pyynnöstä toimivaltainen tullitoimipaikka voi vahvistaa pai
kaksi muun kuin tullin tilat ja ajaksi kyseisen tullitoimipaikan virka-ajan
ulkopuolisen ajan.

239 artikla
Tavaroiden tarkastus
(Koodeksin 189 ja 190 artikla)
1.
Kun tullitoimipaikka päättää tarkastaa ainoastaan osan tavaroista,
sen on tiedotettava ilmoittajalle, mitkä tavaraerät se haluaa tarkastaa.
2.
Jos ilmoittaja kieltäytyy olemasta läsnä tavaroiden tarkastuksessa
tai ei anna tulliviranomaisten vaatimaa apua, tulliviranomaisten on ase
tettava määräaika ilmoittajan läsnäololle tai avulle.
Jos ilmoittaja ei ole noudattanut tulliviranomaisten vaatimuksia määräa
jan kuluessa, tulliviranomaiset tarkastavat määräajan päätyttyä tavarat
ilmoittajan vastuulla ja kustannuksella. Tarvittaessa tulliviranomaiset
voivat käyttää asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ni
metyn asiantuntijan palveluja siltä osin kuin asiasta ei ole säännöksiä
unionin lainsäädännössä.

240 artikla
Näytteenotto
(Koodeksin 189 ja 190 artikla)
1.
Kun tullitoimipaikka päättää ottaa tavaroista näytteitä, sen on tie
dotettava tästä ilmoittajalle.
2.
Jos ilmoittaja kieltäytyy olemasta läsnä näytteenotossa tai ei anna
tulliviranomaisten vaatimaa apua, tulliviranomaisten on asetettava mää
räaika ilmoittajan läsnäololle tai avulle.
Jos ilmoittaja ei ole noudattanut tulliviranomaisten vaatimuksia määräa
jan kuluessa, tulliviranomaiset ottavat määräajan päätyttyä näytteet il
moittajan vastuulla ja kustannuksella.
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3.
Tulliviranomaiset ottavat näytteet itse. Tulliviranomaiset voivat
kuitenkin vaatia ilmoittajaa ottamaan näytteitä tai pyytää asiantuntijaa
ottamaan näytteitä niiden valvonnassa. Asiantuntija on nimettävä asian
omaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti siltä osin kuin asiasta ei
ole säännöksiä unionin lainsäädännössä.
4.
Otettavien näytteiden määrä ei saa olla suurempi kuin se, joka
tarvitaan analyysin tai yksityiskohtaisen tarkastuksen tekemiseksi, mah
dollinen myöhempi analyysi mukaan lukien.
5.

Näytteeksi otettua määrää ei saa vähentää ilmoitetusta määrästä.

6.
Kun kyseessä on vienti-ilmoitus tai ulkoista jalostusta koskeva
ilmoitus, ilmoittaja voi korvata näytteeksi otetun tavaramäärän saman
laisilla tavaroilla lähetyksen muodostamiseksi.

241 artikla
Näytteiden tutkiminen
(Koodeksin 189 ja 190 artikla)
1.
Jos samoista tavaroista otettujen näytteiden tutkimuksissa saadaan
erilaiset tulokset, jotka edellyttävät erilaista tullikohtelua, lisänäytteitä on
otettava mahdollisuuksien mukaan.
2.
Jos lisänäytteiden tutkimukset vahvistavat erilaiset tulokset, tava
roiden katsotaan koostuvan eri tavaroista, joiden määrät vastaavat tutki
muksen tuloksia. Tätä sovelletaan myös silloin, kun lisänäytteitä ei
voida ottaa.

242 artikla
Näytteiden palauttaminen tai niistä vapautuminen
(Koodeksin 189 ja 190 artikla)
1.
Otetut näytteet on palautettava ilmoittajalle tämän pyynnöstä seu
raavia tapauksia lukuun ottamatta:
a) näytteet ovat tuhoutuneet analyysissa tai tutkimuksessa;
b) tulliviranomaisten on säilytettävä näytteet jompaakumpaa seuraavaa
tarkoitusta varten;
i) lisätutkimus;
ii) muutoksenhaku tai oikeudenkäyntimenettely;
2.
Jos ilmoittaja ei pyydä näytteiden palauttamista, tulliviranomaiset
voivat pyytää ilmoittajaa noutamaan mahdolliset jäljellä olevat näytteet
tai vapautua niistä koodeksin 198 artiklan 1 kohdan c alakohdan mu
kaisesti.

243 artikla
Tulli-ilmoituksen tarkastuksen ja tavaroiden tarkastuksen tulokset
(Koodeksin 191 artikla)
1.
Kun tulliviranomaiset tarkastavat tulli-ilmoituksessa olevien tieto
jen oikeellisuuden, niiden on kirjattava tieto tarkastuksen tekemisestä ja
sen tuloksista.
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Jos ainoastaan osa tavaroista on tarkastettu, tieto tarkastetuista tavaroita
on kirjattava.
Jos ilmoittaja ei ollut läsnä, tieto ilmoittajan poissalosta on kirjattava.
2.
Tulliviranomaisten on annettava ilmoittajalle tieto tarkastuksen tu
loksista.
3.
Jos tulli-ilmoituksen tarkastuksen tulokset eivät vastaa ilmoituk
sessa annettuja tietoja, tulliviranomaisten on vahvistettava ja kirjattava,
mitkä tiedot on otettava huomioon seuraavissa toimissa:
a) tuonti- ja vientitullin sekä muiden tavaroista kannettavien maksujen
määrän laskeminen;
b) yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti viennin yhteydessä mahdol
lisesti myönnettyjen tukien ja muiden rahallisten etujen määrien las
keminen,
c) mahdollisten muiden sitä tullimenettelyä koskevien säännösten sovel
taminen, johon tavarat on asetettu.
4.
Jos ilmoitettu muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä tode
taan virheelliseksi, 3 kohdan a alakohdan soveltamiseksi huomioon otet
tava alkuperä on todettava ilmoittajan esittämien todisteiden perusteella
tai, jos ne eivät ole riittäviä tai tyydyttäviä, muiden saatavilla olevien
tietojen perusteella.

244 artikla
Vakuuden antaminen
(Koodeksin 191 artikla)
Jos tulliviranomaiset katsovat, että tulli-ilmoituksen tarkastus voi johtaa
tulli-ilmoituksen tietoihin perustuvaa määrää korkeamman tuonti- tai
vientitullin tai muun maksun kantamiseen, tavaroiden luovutus edellyt
tää riittävän vakuuden antamista tulli-ilmoituksen tietoihin perustuvan
määrän ja tavaroista lopulta mahdollisesti kannettavan määrän välisen
erotuksen kattamiseksi.
Ilmoittaja voi kuitenkin pyytää, että vakuuden antamisen sijaan tiedoksi
annetaan viipymättä tullivelka, joka tavaroista voi lopulta syntyä

245 artikla
Tavaroiden luovutus tarkastuksen jälkeen
(Koodeksin 191 artikla ja 194 artiklan 1 kohta)
1.
Jos tulliviranomaiset määrittävät tulli-ilmoituksen tarkastuksen pe
rusteella tuonti- tai vientitullin määrän, joka poikkeaa ilmoituksen tie
toihin perustuvasta määrästä, koodeksin 195 artiklan 1 kohtaa sovelle
taan näin arvioituun määrään.
2.
Jos tulliviranomaiset epäilevät, sovelletaanko tavaroihin kieltoja tai
rajoituksia vai ei, ja tämä on ratkaistavissa ainoastaan tulliviranomaisten
tekemien tarkastusten tulosten perusteella, kyseisiä tavaroita ei saa luo
vuttaa.
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2 jakso
Luovutus
246 artikla
Tavaroiden luovutusta koskevan tiedon kirjaaminen ja tiedoksianto
(Koodeksin 22 artiklan 3 kohta)
Tulliviranomaisten on annettava tavaroiden luovutus tiedoksi ilmoitta
jalle ja kirjattava tieto tavaroiden luovutuksesta asianomaiseen tullime
nettelyyn sekä ainakin viittaus asianomaiseen tulli-ilmoitukseen tai tie
doksiantoon ja tavaroiden luovutuspäivä.

247 artikla
Luovuttamattomat tavarat
(Koodeksin 22 artiklan 3 kohta)
1.
Jos jostakin koodeksin 198 artiklan 1 kohdan b alakohdassa lue
telluista syistä tavaroita ei voida luovuttaa tai niiden luovutuksen jälkeen
todetaan, etteivät tavarat täyttäneet luovutusta koskevia edellytyksiä,
tulliviranomaisten on annettava ilmoittajalle kohtuullinen määräaika kor
jata tilanne.
2.
Tulliviranomaiset voivat siirtää 1 kohdassa tarkoitetut tavarat eri
tyiseen tulliviranomaisten valvonnassa olevaan paikkaan ilmoittajan vas
tuulla ja kustannuksella.

4 LUKU

Tavaroista vapautuminen
248 artikla
Tavaroiden hävittäminen
(Koodeksin 197 artikla)
Tulliviranomaisten on vahvistettava tavaroiden hävittämisestä aiheutu
van jätteen ja romun laji ja paljous määrittääkseen kyseisestä jätteestä
tai romusta kannettavat tullit ja muut maksut, joita sovelletaan, kun ne
asetetaan tullimenettelyyn tai jälleenviedään.

249 artikla
Tavaroiden luovutus valtiolle
(Koodeksin 199 artikla)
1.
Tulliviranomaiset voivat hylätä hakemuksen luovuttaa tavarat val
tiolle koodeksin 199 artiklan mukaisesti, kun jokin seuraavista edelly
tyksistä täyttyy:
a) tavaroita ei voi myydä unionin tullialueella tai tällaisen myynnin
kustannukset olisivat suhteettomat tavaroiden arvoon nähden;
b) tavarat on määrä hävittää.
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2.
Hakemus tavaroiden luovuttamiseksi valtiolle katsotaan jätetyksi
koodeksin 199 artiklan mukaisesti, kun tulliviranomaiset ovat julkisesti
vedonneet tavaroiden omistajaa ilmoittautumaan ja 90 päivää on kulunut
ilman omistajan ilmoittautumista.

250 artikla
Tavaroiden

myynti

ja

muut tulliviranomaisten
toimenpiteet

toteuttamat

(Koodeksin 198 artiklan 1 kohta)
1.
Tulliviranomaiset voivat myydä valtiolle luovutetut tai takavarikoi
dut tuotteet ainoastaan, jos ostaja viipymättä suorittaa muodollisuudet
tavaroiden asettamiseksi johonkin tullimenettelyyn tai niiden jälleenvie
miseksi.
2.
Jos tavarat myydään hinnalla, joka sisältää tuontitullin ja muut
maksut, tavaroita on pidettävä vapaaseen liikkeeseen luovutettuina. Tul
liviranomaisten on laskettava tullin määrä ja kirjattava se tileihin. Myyn
nin on tapahduttava asianomaisessa jäsenvaltioissa voimassa olevia me
nettelyjä noudattaen.

▼C2
VI OSASTO
LUOVUTUS

VAPAASEEN
LIIKKEESEEN
TUONTITULLISTA

JA

VAPAUTUS

1 LUKU

Luovutus vapaaseen liikkeeseen
▼B
251 artikla
Banaanien punnitustodistus
(Koodeksin 163 artiklan 1 kohta)
1.
Talouden toimijan, joka on saanut luvan laatia todistuksia delegoi
dun asetuksen (EU) 2015/2446 155 artiklan mukaisesti, on annettava
tulliviranomaisille tällaisten todistusten laatimista varten tuoreiden ba
naanien erän punnitusta koskeva ennakkoilmoitus, jossa annetaan tiedot
pakkauspäällyksen tyypistä, alkuperästä sekä punnitusajasta ja -paikasta.
2.
Banaanien punnitustodistuksen on oltava ilmoittajan hallussa ja
tulliviranomaisten käytettävissä silloin, tuontitullin alaisten CN-koodin
0803 90 10 tuoreiden banaanien vapaaseen liikkeeseen luovutusta kos
keva ilmoitus annetaan.
3.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, ilmoittajan ►M1 koo
deksin 166 artiklassa ◄ tarkoitetun lupapyynnön perusteella tulliviran
omainen voi päättää luovuttaa tuoreiden banaanien lähetykset vapaaseen
liikkeeseen alustavan painoa koskevan ilmoituksen perusteella, jos seu
raavat edellytykset täyttyvät:
a) luvassa velvoitetaan tuoja kuljettamaan saman lähetyksen banaanit
muuttumattomassa tilassa yksinkertaistetussa ilmoituksessa nimetylle
valtuutetulle banaaninpunnitsijalle, joka määrittää oikean painon ja
arvon;
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b) ilmoittaja vastaa punnitustodistuksen toimittamisesta vapaaseen liik
keeseen luovutuksen tullitoimipaikalle 10 kalenteripäivän kuluessa
yksinkertaistetun ilmoituksen hyväksymisestä;
c) ilmoittaja antaa koodeksin 195 artiklan 1 kohdassa säädetyn vakuu
den.
Alustava paino voidaan saada samanlajisten ja samaa alkuperää olevien
banaanien aiemmasta punnitustodistuksesta.
4.
Banaanien punnitustodistus on laadittava liitteessä 61–02 olevan
mallin mukaiselle lomakkeelle.

252 artikla
Tuoreiden banaanien punnituksen tarkastaminen
(Koodeksin 188 artikla)
Tullitoimipaikkojen on tarkastettava vähintään viisi prosenttia kunakin
vuonna esitetyistä banaanien punnitustodistuksista joko olemalla läsnä
banaanien punnitustodistusten laatimiseen luvan saaneen talouden toimi
jan tekemässä banaanien edustavien näytteiden punnituksessa tai pun
nitsemalla näytteet itse liitteessä 61–03 olevassa 1, 2 ja 3 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen.

2 LUKU

Vapautus tuontitullista
1 Jakso
Palautustavarat
253 artikla
Vaadittavat tiedot
(Koodeksin 203 artiklan 6 kohta)
1.
Ilmoittajan on asetettava tiedot, jotka vahvistavat tuontitullista va
pauttamisen edellytysten täyttymisen, sen tullitoimipaikan saataville, jo
hon vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva tulli-ilmoitus annetaan.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan antaa jollakin seuraa
vista tavoista:
a) annetaan pääsy sen tulli- tai jälleenvienti-ilmoituksen asiaankuuluviin
tietoihin, jonka perusteella palautustavarat alun perin vietiin tai jäl
leenvietiin unionin tullialueelta;
b) annetaan toimivaltaisen tullitoimipaikan oikeaksi vahvistama tuloste
siitä tulli- tai jälleenvienti-ilmoituksesta, jonka perusteella palautus
tavarat alun perin vietiin tai jälleenvietiin unionin tullialueelta;
c) annetaan toimivaltaisen tullitoimipaikan antama asiakirja sekä asiaan
kuuluvat tiedot kyseisestä tulli-ilmoituksesta tai jälleenvienti-ilmoi
tuksesta;
d) annetaan tulliviranomaisten antama asiakirja, jossa vahvistetaan,
että tuontitullista vapauttamisen edellytykset ovat täyttyneet (INF
3-lomake).
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3.
Kun toimivaltaisten tulliviranomaisten saatavilla olevista tiedoista
käy ilmi, että vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi ilmoitetut tavarat
vietiin alun perin unionin tullialueelta ja ne täyttivät tuolloin tuontitul
lista vapauttamisen edellytykset palautustavaroina, 2 kohdassa tarkoitet
tuja tietoja ei vaadita.

4.
Edellä 2 kohtaa ei sovelleta, jos tavarat voidaan ilmoittaa vapaa
seen liikkeeseen luovutettaviksi suullisesti tai muulla toimella. Sitä ei
myöskään sovelleta pakkausmateriaalien, kulkuneuvojen tai erityisiin
tullijärjestelyihin hyväksyttyjen tiettyjen tavaroiden kansainvälisiin siir
toihin, jollei toisin säädetä.

254 artikla
Tavarat, joihin on viennissä sovellettu yhteisen maatalouspolitiikan
mukaisia toimenpiteitä
(Koodeksin 203 artiklan 6 kohta)
Palautustavaroiden, joiden vienti on mahdollistanut tukien tai muiden
yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten määrien saamista koskevien
muodollisuuksien suorittamisen loppuun, vapaaseen liikkeeseen luovu
tusta koskevan ilmoituksen tueksi on tämän asetuksen 253 artiklassa
tarkoitettujen asiakirjojen lisäksi esitettävä tällaisten tukien tai määrien
myöntämisestä viejäjäsenvaltiossa vastaavien viranomaisten antama to
distus.

Kun sen tullitoimipaikan, jossa tavarat ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen
luovutettaviksi, tulliviranomaisilla on tieto siitä, ettei tukea eikä muita
viennissä myönnettäviä yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia määriä
ole myönnetty eikä voida myöhemmin myöntää, kyseistä todistusta ei
vaadita.

255 artikla
INF 3 -lomakkeen antaminen
(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 203 artiklan 6 kohta)
1.

Viejä voi pyytää INF 3 -lomaketta vientitullitoimipaikalta.

2.
Jos viejä pyytää INF 3 -lomaketta vientihetkellä, vientitullitoimi
paikan on annettava se silloin, kun tavaroiden vientimuodollisuudet
suoritetaan loppuun.

Jos viedyt tavarat mahdollisesti palautetaan unionin tullialueelle usean
tullitoimipaikan kautta, viejä voi pyytää useita INF 3 -lomakkeita, joista
jokainen kattaa osan vietyjen tavaroiden kokonaispaljoudesta.

3.
Jos viejä pyytää INF 3 -lomaketta sen jälkeen, kun tavaroiden
vientimuodollisuudet on täytetty, vientitullitoimipaikka voi antaa INF
3 -lomakkeen, jos tiedot viejän pyynnössä mainituista tavaroista
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vastaavat vientitullitoimipaikan hallussa olevia tietoja viedyistä tava
roista, ja mitään tukea tai muita viennissä myönnettäviä yhteisen
maatalouspolitiikan mukaisia määriä ei ole myönnetty eikä voida
myöhemmin myöntää kyseisten tavaroiden osalta.

4.
Kun yksi INF 3 -lomake on annettu, viejä voi pyytää, että vien
titullitoimipaikka korvaa sen useilla INF 3 -lomakkeilla, joista kukin
kattaa osan alun perin annetussa INF 3-lomakkeessa mainittujen tava
roiden kokonaispaljoudesta.

5.
Viejä voi pyytää, että INF 3 -lomake annetaan ainoastaan osalle
viedyistä tavaroista.

6.
Kun INF 3 -lomake on annettu paperisena, sen antaneen vientitul
litoimipaikan on säilytettävä jäljennös siitä.

7.
Kun alkuperäinen INF 3 -lomake on annettu paperisena ja se on
varastettu, kadotettu tai tuhoutunut, sen antanut vientitullitoimipaikka
voi antaa kaksoiskappaleen viejän pyynnöstä.

Vientitullitoimipaikan on merkittävä hallussaan olevaan INF 3 -lomak
keen jäljennökseen, että kaksoiskappale on annettua.

8.
Kun INF 3 -lomake annetaan paperisena, se on laadittava liitteessä
62–02 olevan mallin mukaisella lomakkeella.

256 artikla
Viranomaisten välinen viestintä
(Koodeksin 203 artiklan 6 kohta)
Vientitullitoimipaikan on sen tullitoimipaikan pyynnöstä, jossa palautus
tavarat ilmoitetaan luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen, annettava
kaikki hallussaan olevat tiedot, joissa vahvistetaan tuontitullista vapaut
tamisen edellytysten täyttyminen kyseisten tavaroiden osalta.

2 jakso
Merikalastustuotteet ja muut merestä saatavat
tuotteet
257 artikla
Vapautus tuontitullista
(Koodeksin 208 artiklan 2 kohta)
Todisteet koodeksin 208 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten
täyttymisestä voidaan antaa soveltuvin osin joko tämän asetuksen 213,
214 ja 215 artiklan tai delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 130, 131,
132 ja 133 artiklan säännösten mukaisesti.
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VII OSASTO
ERITYISMENETTELYT
1 LUKU

Yleiset säännökset
1 Jakso
Lupahakemus
258 artikla
Väliaikaista

maahantuontia koskevaa suullista
täydentävä asiakirja

tulli-ilmoitusta

(Koodeksin 22 artiklan 2 kohta)
Kun väliaikaista maahantuontia koskeva lupahakemus pohjautuu suulli
seen tulli-ilmoitukseen, ilmoittajan on esitettävä delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 165 artiklassa tarkoitettu täydentävä asiakirja kahtena
kappaleena, ja tulliviranomaisten on vahvistettava niistä toinen ja annet
tava se luvanhaltijalle.

2 jakso
Päätöksen tekeminen hakemuksesta
259 artikla
Taloudellisten edellytysten tutkiminen
(Koodeksin 28 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 211 artiklan 6 kohta)
1.
Jos koodeksin 211 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun
lupahakemuksen johdosta on tarpeen tutkia taloudelliset edellytykset
koodeksin 211 artiklan 6 kohdan mukaisesti, lupaa koskevan päätöksen
tekemiseen toimivaltaisen tulliviranomaisen tullihallinnon on toimitet
tava asiakirja-aineisto komissiolle viipymättä ja pyydettävä tällaista tut
kimista.
2.
Jos jalostusmenettelyn käyttöä koskevan luvan myöntämisen jäl
keen jonkin jäsenvaltion tullihallinto saa todisteita siitä, että luvan
käyttö todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti unionin tuottajien olennai
siin etuihin, kyseisen tullihallinnon on toimitettava asiakirja-aineisto ko
missiolle ja pyydettävä taloudellisten edellytysten tutkimista.
3.
Taloudellisten edellytysten tutkiminen unionin tasolla voidaan
tehdä myös komission aloitteesta, jos sillä on todisteita siitä, että luvan
käyttö todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti unionin tuottajien olennai
siin etuihin.
4.
Komissio perustaa jäsenvaltioiden edustajista koostuvan asiantun
tijaryhmän, joka antaa komissiolle neuvoja sen suhteen, ovatko talou
delliset edellytykset täyttyneet.
5.
Asianomaisen tullihallinnon ja kaikkien muiden samanlaisia lupia
tai hakemuksia käsittelevien tulliviranomaisten on otettava huomioon
taloudellisista edellytyksistä tehty päätelmä.
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Taloudellisista edellytyksistä tehdyissä päätelmissä voidaan eritellä, että
tutkittava tapaus on ainutkertainen eikä sitä voida siksi pitää ennakkota
pauksena muille hakemuksille tai luville.
6.
Kun on todettu, etteivät taloudelliset edellytykset enää täyty, toi
mivaltaisen tulliviranomaisen on kumottava asianomainen lupa. Kumoa
minen tulee voimaan viimeistään vuoden kuluttua sen päivän jälkeen,
jona luvanhaltija vastaanotti kumoamispäätöksen.

260 artikla
Tulliviranomaisten välinen konsultaatiomenettely
(Koodeksin 22 artikla)
1.
Kun koodeksin 211 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lupahakemus
on jätetty ja se koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tämän asetuk
sen 10 ja 14 artiklaa ja tämän artiklan 2–5 kohtaa sovelletaan, jollei
asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviranomainen ole
sitä mieltä, että tällaisen luvan myöntämisedellytykset eivät täyty.
2.
Kyseisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen tulliviranomaisen on
annettava hakemus ja lupaluonnos tiedoksi asianomaisille tulliviran
omaisille 30 päivän kuluessa hakemuksen hyväksymispäivästä.
3.
Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevia lupia ei myönnetä en
nen kuin asianomaiset tulliviranomaiset ovat päässeet yhteisymmärryk
seen lupaluonnoksesta.
4.
Muiden asianomaisten tulliviranomaisten on annettava mahdolliset
vastalauseensa tai suostumuksensa tiedoksi 30 päivän kuluessa päivästä,
jona lupaluonnos annettiin tiedoksi. Vastalauseet on perusteltava asian
mukaisesti.
Kun vastalauseet annetaan tiedoksi kyseisessä määräajassa, mutta yh
teisymmärrykseen ei päästä 60 päivän kuluessa päivästä, jona lupaluon
nos annettiin tiedoksi, lupaa ei myönnetä niiltä osin, joista esitettiin
vastalauseita.
5.
Jos asianomaiset tulliviranomaiset eivät ole antaneet vastalauseita
tiedoksi 30 päivän kuluessa päivästä, jona lupaluonnos annettiin tiedok
si, niiden suostumus katsotaan annetuksi.

261 artikla
Tapaukset, joissa konsultaatiomenettelyä ei vaadita
(Koodeksin 22 artikla)
1.
Toimivaltaisen tulliviranomaisen on tehtävä päätös hakemuksesta
ilman tämän asetuksen 260 artiklan mukaista muiden asianomaisten
tulliviranomaisten konsultaatiota seuraavissa tapauksissa:
a) useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa
i) uusitaan;
ii) muutetaan vähäisiltä osin;
iii) peruutetaan;
iv) keskeytetään;
v) kumotaan;
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b) kaksi tai useampi asianomaisista jäsenvaltioista on suostunut siihen;
c) ainoa toimi, johon osallistuu eri jäsenvaltioita, on toiminto, jossa
asettamistullitoimipaikka ja menettelyn päättävä tullitoimipaikka ei
vät ole samat;
d) väliaikaisen maahantuonnin lupahakemus, joka koskee useampaa
kuin yhtä jäsenvaltiota, tehdään vakiomuotoisen tulli-ilmoituksen pe
rusteella.
Tällaisissa tapauksissa päätöksen tehneen tulliviranomaisen on asetet
tava luvan tiedot muiden asianomaisten tulliviranomaisten saataville.
2.
Toimivaltaisen tulliviranomaisen on tehtävä päätös hakemuksesta
ilman tämän asetuksen 260 artiklan mukaista muiden asianomaisten
tulliviranomaisten konsultaatiota ja ilman 1 kohdan mukaista luvan tie
tojen asettamista muiden asianomaisten tulliviranomaisten saataville seu
raavissa tapauksissa:
a) ATA- tai CPD-carnet’ta käytetään;
b) väliaikaisen maahantuonnin lupa myönnetään tämän asetuksen
262 artiklan mukaisesti luovuttamalla tavarat kyseiseen tullimenette
lyyn;
c) kaksi tai useampi asianomaisista jäsenvaltioista on suostunut siihen;
d) ainoa toimi, johon osallistuu eri jäsenvaltioita, on tavaroiden siirto.

262 artikla
Tavarat luovuttamalla annettava lupa
(Koodeksin 22 artiklan 1 kohta)
Jos lupahakemus on tehty tulli-ilmoitukseen perustuvana lupahakemuk
sena delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 163 artiklan 1 tai 5 kohdan
mukaisesti, lupa myönnetään luovuttamalla tavarat kyseiseen tullimenet
telyyn.

3 jakso
Muut menettelysäännöt
263 artikla
Toisessa tullitoimipaikassa annettu tulli-ilmoitus
(Koodeksin 159 artiklan 3 kohta)
Toimivaltainen tulliviranomainen voi poikkeustapauksissa sallia, että
tulli-ilmoitus annetaan muussa kuin luvassa määrätyssä tullitoimipaikas
sa. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen tulliviranomaisen on ilmoitet
tava asiasta viipymättä valvovalle tullitoimipaikalle.

264 artikla
Erityismenettelyn päättäminen
(Koodeksin 215 artikla)
1.
Kun tavarat on asetettu erityismenettelyyn vähintään kahdella tulliilmoituksella yhden luvan nojalla, tällaisten tavaroiden tai niistä saatujen
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tuotteiden asettamisen seuraavaan tullimenettelyyn tai niiden osoittami
sen niille määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen katsotaan päättävän
niiden tavaroiden menettelyn, jotka asetettiin menettelyyn aikaisimmalla
annetulla tulli-ilmoituksella.
2.
Kun tavarat on asetettu erityismenettelyyn vähintään kahdella tulliilmoituksella yhden luvan nojalla ja erityismenettely päätetään viemällä
tavarat pois unionin tullialueelta tai hävittämällä tavarat jätteitä jättämät
tä, tavaroiden pois viennin tai jätteitä jättämättä tapahtuvan hävittämisen
katsotaan päättävän niiden tavaroiden menettelyn, jotka asetettiin menet
telyyn aikaisimmalla annetulla tulli-ilmoituksella.
3.
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, luvanhaltija tai
menettelynhaltija voi pyytää menettelyn päättämistä tiettyjen menette
lyyn asetettujen tavaroiden osalta.
4.
Edellä 1 ja 2 kohdan soveltaminen ei saa johtaa perusteettomiin
tuontitullietuuksiin.
5.
Jos erityismenettelyyn asetetut tavarat ovat samassa paikassa mui
den tavaroiden kanssa ja ne tuhoutuvat täydellisesti tai menetetään lo
pullisesti, tulliviranomaiset voivat hyväksyä menettelynhaltijan esittämät
todisteet, joista ilmenee menettelyyn asetettujen tuhoutuneiden tai me
netettyjen tavaroiden tosiasiallinen paljous.
Jos menettelynhaltija ei pysty esittämään tulliviranomaisia tyydyttäviä
todisteita, tuhoutuneiden tai menetettyjen tavaroiden määrä on vahvis
tettava tuhoutumisen tai menettämisen hetkellä menettelyssä olleiden
samantyyppisten tavaroiden osuuden perusteella.

265 artikla
Päätöstilitys
(Koodeksin 215 artikla)
1.
Valvovan tullitoimipaikan on tarkastettava delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 175 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstilitys vii
pymättä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta koodeksin 46 ja 48 artiklan
soveltamista.
Valvova tullitoimipaikka voi hyväksyä luvanhaltijan määrittämän mak
settavan tuontitullin määrän.
2.
Maksettava tuontitullin määrä on kirjattava tileihin koodeksin
104 artiklan mukaisesti 14 päivän kuluessa päivästä, jona päätöstilitys
annettiin tiedoksi valvovalle tullitoimipaikalle.

266 artikla
Oikeuksien ja velvollisuuksien siirto
(Koodeksin 218 artikla)
Toimivaltaisen tulliviranomaisen on päätettävä, sallitaanko koodeksin
218 artiklassa tarkoitettu oikeuksien ja velvollisuuksien siirto vai ei.
Jos tällainen siirto sallitaan, toimivaltaisen tulliviranomaisen on vahvis
tettava edellytykset, joilla siirto hyväksytään.
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267 artikla
Tavaroiden siirto erityismenettelyssä
(Koodeksin 219 artikla)
1.
Tavaroiden siirto poistumistullitoimipaikkaan, jonka tarkoituksena
on päättää muu erityismenettely kuin tietyn käyttötarkoituksen menettely
tai ulkoinen jalostusmenettely viemällä tavarat unionin tullialueelta, on
suoritettava jälleenvienti-ilmoituksella.
2.
Kun tavarat siirretään ulkoisessa jalostusmenettelyssä asettamistul
litoimipaikasta poistumistullitoimipaikkaan, tavaroihin sovelletaan niitä
säännöksiä, joita olisi sovellettu, jos tavarat olisi asetettu vientimenette
lyyn.
3.
Kun tavarat siirretään tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä pois
tumistullitoimipaikkaan, tavaroihin sovelletaan niitä säännöksiä, joita
olisi sovellettu, jos tavarat olisi asetettu vientimenettelyyn.
4.
Muita tullimuodollisuuksia kuin koodeksin 214 artiklassa tarkoi
tettua kirjanpidon pitämistä ei vaadita siirroista, jotka eivät kuulu 1–3
kohdan soveltamisalaan.
5.
Kun tavaroiden siirto tapahtuu 1 tai 3 kohdan mukaisesti, tavarat
pysyvät erityismenettelyssä siihen asti, kun ne on viety pois unionin
tullialueelta.

268 artikla
Vastaavien tavaroiden käyttöä koskevat muodollisuudet
(Koodeksin 223 artikla)
1.
Vastaavien tavaroiden käyttöön ei sovelleta tavaroiden erityisme
nettelyyn asettamista koskevia muodollisuuksia.
2.
Vastaavat tavarat voidaan varastoida yhdessä toisten unionitavaroi
den tai muiden kuin unionitavaroiden kanssa. Tällaisissa tapauksissa
tulliviranomaiset voivat vahvistaa vastaavien tavaroiden tunnistamisessa
käytettäviä erityismenetelmiä, joiden tarkoituksena on erottaa ne muista
unionitavaroista tai muista kuin unionitavaroista
Jos kutakin tavaralajia ei voida tunnistaa joka hetkellä tai tämä on
mahdollista ainoastaan suhteettomin kustannuksin, kukin tavaralaji, tulli
oikeudellinen asema ja tarvittaessa tavaroiden alkuperä on eroteltava
kirjanpidollisesti.
3.
Kun kyseessä on tietty käyttötarkoitus, vastaavilla tavaroilla kor
vattavat tavarat eivät ole enää tullivalvonnassa seuraavissa tapauksissa:
a) vastaavat tavarat on käytetty tullittomuuden tai alennetun tullin so
veltamisen edellyttämiin tarkoituksiin;
b) vastaavat tavarat viedään, hävitetään tai luovutetaan valtiolle;
c) vastaavat tavarat on käytetty muihin kuin tullittomuuden tai alenne
tun tullin soveltamisen edellyttämiin tarkoituksiin ja niistä kannettava
tuontitulli on maksettu.
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269 artikla
Vastaavien tavaroiden asema
(Koodeksin 223 artikla)
1.
Kun kyseessä on tullivarastointi ja väliaikainen maahantuonti, vas
taavista tavaroista tulee muita kuin unionitavaroita ja korvattavista tava
roista tulee unionitavaroita silloin, kun ne luovutetaan kyseisen menet
telyn päättävään seuraavaan tullimenettelyyn, tai silloin, kun vastaavat
tavarat on viety pois unionin tullialueelta.

2.
Kun kyseessä on sisäinen jalostus, vastaavista tavaroista ja niistä
jalostetuista tuotteista tulee muita kuin unionitavaroita ja korvattavista
tavaroista tulee unionitavaroita silloin, kun ne luovutetaan kyseisen me
nettelyn päättävään seuraavaan tullimenettelyyn, tai silloin, kun jaloste
tut tavarat on viety pois unionin tullialueelta.

Kuitenkin jos sisäiseen jalostusmenettelyyn asetetut tavarat saatetaan
markkinoille ennen menettelyn päättämistä, niiden asema muuttuu sil
loin, kun ne saatetaan markkinoille. Kun vastaavia tavaroita ei odoteta
olevan saatavilla sinä hetkenä, kun tavarat saatetaan markkinoille, tulli
viranomaiset voivat poikkeustapauksissa hyväksyä määrittämässään
kohtuullisessa määräajassa myöhemmin saatavilla olevat vastaavat tava
rat, kun menettelynhaltija tätä pyytää.

3.
Kun kyseessä on jalostettujen tuotteiden ennakkovienti sisäisessä
jalostusmenettelyssä, vastaavista tavaroista ja niistä jalostetusta tuotteista
tulee muita kuin unionitavaroita takautuvasti sinä hetkenä, kun ne on
luovutettu vientimenettelyyn, jos tuotavat tavarat asetetaan kyseiseen
menettelyyn.

Kun tuotavat tavarat asetetaan sisäiseen jalostusmenettelyyn, niistä tulee
samalla hetkellä unionitavaroita.

270 artikla
eATA-carnet’ta koskeva sähköinen järjestelmä
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta)
Koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua sähköistä tieto- ja
viestintäjärjestelmää (eATA-carnet-järjestelmä) on käytettävä Istanbulin
yleissopimuksen 21 a artiklan nojalla annettujen eATA-carnet’ita koske
vien tietojen käsittelemiseksi, vaihtamiseksi ja tallentamiseksi. Toimival
taisten tulliviranomaisten on asetettava tiedot saataville tässä järjestel
mässä viipymättä.

271 artikla
Vakioitua tietojenvaihtoa koskeva sähköinen järjestelmä
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta)
1.
Koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua sähköistä tietoja viestintäjärjestelmää on käytettävä seuraaviin menettelyihin liittyvässä
vakioidussa tietojenvaihdossa (INF):
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a) sisäinen jalostus EX/IM tai ulkoinen jalostus EX/IM;
b) sisäinen jalostus IM/EX tai ulkoinen jalostus IM/EX, johon osallistuu
useampi kuin yksi jäsenvaltio;
c) sisäinen jalostus IM/EX, johon osallistuu yksi jäsenvaltio ja koodek
sin 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vastaava tulliviranomainen on
pyytänyt INF:iä.
Tällaista järjestelmää on käytettävä myös asiaankuuluvien tietojen käsit
telemiseksi ja tallentamiseksi. Kun INF:iä vaaditaan, valvovan tullitoi
mipaikan on asetettava tiedot saataville tämän järjestelmän kautta vii
pymättä. Kun tulli-ilmoituksessa, jälleenvienti-ilmoituksessa tai jälleen
vientitiedonannossa viitataan INF:iin, toimivaltaisten tulliviranomaisten
on päivitettävä INF viipymättä.
Lisäksi sähköistä tieto- ja viestintäjärjestelmää on käytettävä kauppapo
liittisiin toimenpiteisiin liittyvässä vakioidussa tietojenvaihdossa.
▼M4
1a.
Talouden toimijoiden on käytettävä 1 kohdassa tarkoitettuihin
menettelyihin liittyvässä vakioidussa tietojenvaihdossa (INF) komission
ja jäsenvaltioiden yhteisymmärryksessä suunnittelemaa koko EU:n kat
tavaa harmonoitua rajapintaa.
2.
Tämän artiklan 1 ja 1a kohtaa sovelletaan täytäntöönpanopäätök
sen (EU) 2019/2151 liitteessä vahvistettujen UTK:n erityismenettelyjä
koskevien INF-lomakkeiden käyttöönottopäivästä alkaen.
▼B
2 LUKU

Passitus
1 jakso
Ulkoinen ja sisäinen passitusmenettely
1 alajakso
Yleiset säännökset

272 artikla
Unionin tullialueelta vietävien ja sinne palaavien tavaroiden
tarkastukset ja muodollisuudet
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan b, c, e ja f alakohta sekä 227 artiklan
2 kohdan b, c, e ja f alakohta)
Jos siirrettäessä tavaroista unionin tullialueella yhdestä paikasta toiseen
tavarat viedään unionin tullialueelta ja ne palaavat sinne, TIR-yleissopi
muksen, ATA-yleissopimuksen, Istanbulin yleissopimuksen, Lontoossa
19 päivänä kesäkuuta 1951 allekirjoitetun Pohjois-Atlantin sopimuksen
sopimuspuolten välisen niiden joukkojen asemaa koskevan sopimuksen
tai Maailman postiliiton sääntöjen mukaisesti sovellettavat tullitarkastuk
set ja muodollisuudet on suoritettava paikoissa, joiden kautta tavarat
viedään väliaikaisesti unionin tullialueelta ja joiden kautta ne palaavat
sinne.
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273 artikla
Passitusta koskeva sähköinen järjestelmä
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta)
1.
TIR-toimenpiteitä koskevien TIR-carnet’n tietojen vaihtamiseksi ja
unionin passitusmenettelyjen tullimuodollisuuksien suorittamiseksi on
käytettävä koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua sähköistä
järjestelmää, jäljempänä ’sähköinen passitusjärjestelmä’.
2.
Jos TIR-carnet’n ja sähköisen passitusjärjestelmän tiedot eroavat
toisistaan, TIR-carnet’n tiedot ovat ensisijaiset.
3.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenval
tioiden on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteen mukaisen,
mainitussa kohdassa tarkoitetun järjestelmän parannuspäivään asti käy
tettävä tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun ase
tuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta 17 päivänä marraskuuta 2008
annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1192/2008 (1) perustettua
uutta tietokoneavusteista passitusjärjestelmää.
2 alajakso
Tavaroiden siirto TIR-toimenpiteissä

274 artikla
TIR-toimenpiteet erityisissä olosuhteissa
(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan b alakohta, 226 artiklan 3 kohdan b
alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan b alakohta)
Tulliviranomaisen on hyväksyttävä TIR-carnet ilman TIR-toimenpiteitä
koskevien TIR-carnet’n tietojen vaihtamista silloin, kun seuraavissa on
väliaikainen toimintahäiriö:
a) sähköinen passitusjärjestelmä;
b) tietokonepohjainen järjestelmä, jota TIR-carnet’n haltijat käyttävät
TIR-carnet’n tietojen antamiseen sähköisellä tietojenkäsittelymenetel
mällä;
c) tietoliikenneyhteys sähköisen passitusjärjestelmän ja sen tietokone
pohjaisen järjestelmän välillä, jota TIR-carnet’n haltijat käyttävät
TIR-carnet’n tietojen antamiseen sähköisellä tietojenkäsittelymenetel
mällä.
Edellä b tai c alakohdassa tarkoitettu, väliaikaisen toimintahäiriön ta
pauksessa sallittu TIR-carnet’n hyväksyminen ilman TIR-carnet’n tieto
jen vaihtamista edellyttää tulliviranomaisten lupaa.
275 artikla
TIR-toimenpiteessä siirrettävien tavaroiden kulkureitti
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan b
alakohta)
1.
TIR-toimenpiteessä siirrettävät tavarat on kuljetettava määrä- tai
poistumistullitoimipaikkaan taloudellisesti perusteltua kulkureittiä käyt
täen.
(1) Komission asetus (EY) N:o 1192/2008, annettu 17 päivänä marraskuuta 2008,
tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o
2454/93 muuttamisesta (EUVL L 329, 6.12.2008, s. 1).
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2.
Jos lähtö- tai saapumistullitoimipaikka pitää sitä tarpeellisena, sen
on vahvistettava TIR-toimenpiteen kulkureitti ottaen huomioon mahdol
liset TIR-carnet’n haltijan ilmoittamat asiaankuuluvat tiedot
Tullitoimipaikan on kulkureittiä vahvistaessaan merkittävä sähköiseen
passitusjärjestelmään ja TIR-carnet’hen ainakin maininta niistä jäsenval
tioista, joiden kautta TIR-toimenpiteen on määrä tapahtua.

276 artikla
TIR-toimenpiteessä
siirrettävien
tavaroiden
lähtösaapumistullitoimipaikassa suoritettavat muodollisuudet

tai

(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan b
alakohta)
1.
TIR-carnet’n haltijan on toimitettava TIR-toimenpidettä koskevat
TIR-carnet’n tiedot lähtö- tai saapumistullitoimipaikkaan.
2.
Tullitoimipaikan, johon TIR-carnet’n tiedot on toimitettu, on ase
tettava määräaika, johon mennessä tavarat on esitettävä määrä- tai pois
tumistullitoimipaikassa, seuraavat seikat huomioon ottaen:
a) kulkureitti;
b) kulkuneuvo;
c) kuljetuslainsäädäntö tai muu lainsäädäntö, joka voi vaikuttaa mää
räajan asettamiseen;
d) TIR-carnet’n haltijan mahdollisesti ilmoittamat asiaankuuluvat tiedot.
3.
Kun määräajan asettaa lähtö- tai saapumistullitoimipaikka, se sitoo
niiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisia, joiden alueelle tavarat saapuvat
TIR-toimenpiteen aikana, eivätkä nämä viranomaiset saa muuttaa tätä
määräaikaa.
4.
Kun tavarat luovutetaan TIR-toimenpiteeseen, lähtö- tai saapumis
tullitoimipaikan on merkittävä TIR-toimenpiteen MRN TIR-carnet’hen.
Tavarat luovuttavan tullitoimipaikan on annettava tavaroiden luovutta
minen TIR-toimenpiteeseen tiedoksi TIR-carnet’n haltijalle.
TIR-carnet’n haltijan pyynnöstä lähtö- tai saapumistullitoimipaikan on
annettava TIR-carnet’n haltijalle passituksen saateasiakirja tai tarvitta
essa passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja.
Passituksen saateasiakirja on annettava delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 liitteessä B-02 olevan mallin mukaisella lomakkeella, ja
sitä täydennetään tarvittaessa tavaraerittelyllä mainitun delegoidun ase
tuksen liitteessä B-03 olevan mallin mukaisella lomakkeella. Passituk
sen/vaarattomuuden saateasiakirja on annettava mainitun delegoidun
asetuksen liitteessä B-04 olevan mallin mukaisella lomakkeella, ja sitä
täydennetään tavaraerittelyllä (passitus/vaarattomuus) mainitun delegoi
dun asetuksen liitteessä B-05 olevan mallin mukaisella lomakkeella.
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5.
Lähtö- tai saapumistullitoimipaikan on toimitettava tiedot TIR-toi
menpiteestä ilmoitetulle määrä- tai poistumistullitoimipaikalle.

277 artikla
Tapahtumat TIR-toimenpiteessä tapahtuvan tavaroiden siirron
aikana
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan b
alakohta)
1.
Liikenteenharjoittajan on viipymättä tapahtuman jälkeen esitettävä
tavarat sekä maantiekulkuneuvo, ajoneuvoyhdistelmä tai kontti ja TIRcarnet ja TIR-toimenpiteen MRN sen jäsenvaltion lähimmälle tulliviran
omaiselle, jonka alueella kulkuneuvo sijaitsee, silloin kun
a) liikenteenharjoittajan on ollut pakko poiketa ►M1 275 artiklan ◄
mukaisesti vahvistetusta kulkureitistä liikenteenharjoittajasta riippu
mattomien olosuhteiden vuoksi;
b) on sattunut TIR-yleissopimuksen 25 artiklassa tarkoitettu tapahtuma
tai onnettomuus.
2.
Jos tulliviranomainen, jonka alueella kulkuneuvo sijaitsee, katsoo,
että asianomainen TIR-toimenpide voi jatkua, sen on toteutettava kaikki
tarpeellisina pitämänsä toimet.
Kyseisen tulliviranomaisen on merkittävä 1 kohdassa tarkoitettujen ta
pahtumien asiaankuuluvat tiedot sähköiseen passitusjärjestelmään.
3.
Määrä- tai poistumistullitoimipaikan on täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitetun uuden tietokoneavusteisen passitusjär
jestelmän (NCTS) parannuksen käyttöönottopäiviin asti kirjattava 1 koh
dassa tarkoitettuja tapahtumia koskevat asiaankuuluvat tiedot sähköiseen
passitusjärjestelmään.
4.
Tämän artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ei sovelleta ennen täy
täntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun NCTS-järjes
telmän parannuksen käyttöönottopäiviä.

278 artikla
TIR-toimenpiteessä siirrettävien tavaroiden esittäminen määrä- tai
poistumistullitoimipaikassa
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan b
alakohta)
1.
Kun TIR-toimenpiteessä siirrettävät tavarat saapuvat määrä- tai
poistumistullitoimipaikkaan, kyseisessä tullitoimipaikassa on esitettävä
seuraavat:
a) tavarat yhdessä maantiekulkuneuvon, ajoneuvoyhdistelmän tai kontin
kanssa;
b) TIR-carnet;
c) TIR-toimenpiteen MRN;
d) määrä- tai poistumistullitoimipaikan mahdollisesti vaatimat tiedot.
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Tavarat on esitettävä virallisena aukioloaikana. Määrä- tai poistumistulli
toimipaikka voi asianomaisen henkilön pyynnöstä sallia, että tavarat esi
tetään virallisen aukioloajan ulkopuolella tai jossakin toisessa paikassa.
2.
Kun tavarat on esitetty määrä- tai poistumistullitoimipaikalle lähtötai saapumistullitoimipaikan tämän asetuksen 276 artiklan 2 kohdan
mukaisesti asettaman määräajan umpeuduttua, TIR-carnet’n haltijan kat
sotaan noudattaneen tätä määräaikaa, jos hän tai liikenteenharjoittaja
todistaa määrä- tai poistumistullitoimipaikkaa tyydyttävällä tavalla, ettei
myöhästyminen johtunut hänestä.
3.
TIR-toimenpide voidaan saattaa päätökseen muussa tullitoimipai
kassa kuin siinä, joka on ilmoitettu passitusilmoituksessa. Tällaisessa
tapauksessa kyseinen tullitoimipaikka katsotaan määrä- tai poistumistul
litoimipaikaksi.

279 artikla
TIR-toimenpiteessä
siirrettäville
tavaroille
määräpoistumistullitoimipaikassa suoritettavat muodollisuudet

tai

(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan b
alakohta)
1.
Määrä- tai poistumistullitoimipaikan on annettava tavaroiden saa
puminen tiedoksi lähtö- tai saapumistullitoimipaikalle päivänä, jona ta
varat esitetään yhdessä maantiekulkuneuvon, ajoneuvoyhdistelmän tai
kontin sekä TIR-carnet’n ja TIR-toimenpiteen MRN:n kanssa tämän
asetuksen 278 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
2.
Jos TIR-toimenpide saatetaan päätökseen muussa tullitoimipai
kassa kuin siinä, joka on ilmoitettu passitusilmoituksessa, tämän asetuk
sen 278 artiklan 3 kohdan mukaisesti määrä- tai poistumistullitoimipaik
kana pidettävän tullitoimipaikan on annettava saapuminen tiedoksi läh
tö- tai saapumistullitoimipaikalle päivänä, jona tavarat esitetään tämän
asetuksen 278 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Lähtö- tai saapumistullitoimipaikan on annettava saapuminen tiedoksi
passitusilmoituksessa ilmoitetulle määrä- tai poistumistullitoimipaikalle.
3.
Määrä- tai poistumistullitoimipaikan on annettava tarkastustulokset
tiedoksi lähtö- tai saapumistullitoimipaikalle viimeistään kolmantena
päivänä sen jälkeen, kun tavarat on esitetty määrä- tai poistumistullitoi
mipaikassa tai muussa paikassa tämän asetuksen 278 artiklan 1 kohdan
mukaisesti. Poikkeuksellisissa tapauksissa määräaikaa voidaan pidentää
enintään kuuteen päivään.
Kuitenkin kun tavarat vastaanottaa koodeksin 230 artiklassa tarkoitettu
valtuutettu vastaanottaja, tämä on annettava tiedoksi lähtö- tai saapumis
tullitoimipaikalle viimeistään kuudentena päivänä sen jälkeen, kun tava
rat on toimitettu valtuutetulle vastaanottajalle.
4.
Määrä- tai poistumistullitoimipaikan on saatettava TIR-toimenpide
päätökseen TIR-yleissopimuksen 1 artiklan d alakohdan ja 28 artiklan 1
kohdan mukaisesti. Sen on täytettävä TIR-carnet’n kantaosa N:o 2 ja
säilytettävä TIR-carnet’n 2 lehti. TIR-carnet on palautettava TIR-car
net’n haltijalle tai tämän puolesta toimivalle henkilölle.
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5.
Kun tämän asetuksen 274 artiklaa sovelletaan, määrä- tai poistu
misjäsenvaltion tulliviranomaisten on palautettava TIR-carnet’n 2 lehden
asianmukainen osa lähtö- tai saapumistullitoimipaikalle viipymättä ja
viimeistään kahdeksantena päivänä sen jälkeen, kun TIR-toimenpide
on saatettu päätökseen.

280 artikla
TIR-toimenpiteessä siirrettävien tavaroiden tiedustelumenettely
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan b
alakohta)
1.
Jos lähtö- tai saapumistullitoimipaikka ei ole vastaanottanut tarkas
tustuloksia kuuden päivän kuluessa tavaroiden saapumista koskevan tie
doksiannon vastaanottamisesta, kyseisen tullitoimipaikan on viipymättä
pyydettävä tarkastustuloksia siltä määrä- tai poistumistullitoimipaikalta,
joka on lähettänyt tavaroiden saapumista koskevan ilmoituksen.
Määrä- tai poistumistullitoimipaikan on lähetettävä tarkastustulokset heti
sen jälkeen, kun se on vastaanottanut tällaisen pyynnön lähtö- tai saa
pumistullitoimipaikalta.
2.
Jos lähtö- tai saapumisjäsenvaltion tulliviranomainen ei vielä ole
vastaanottanut tietoja, joiden perusteella TIR-toimenpide voidaan saattaa
päätökseen tai tullivelka kantaa, sen on pyydettävä asiaankuuluvia tie
toja TIR-carnet’n haltijalta tai, jos riittävät tiedot ovat saatavilla määrätai poistumispaikassa, määrä- tai poistumistullitoimipaikalta seuraavissa
tapauksissa:
a) lähtö- tai saapumistullitoimipaikka ei ole vastaanottanut tiedoksiantoa
tavaroiden saapumisesta tämän asetuksen 276 artiklan 2 kohdan mu
kaisesti tavaroiden esittämiselle asetetun määräajan umpeutumiseen
mennessä;
b) lähtö- tai saapumistullitoimipaikka ei ole vastaanottanut tarkastustu
loksia, jotka on pyydetty 1 kohdan mukaisesti;
c) lähtö- tai saapumistullitoimipaikka saa tietoonsa, että tavaroiden saa
pumista koskeva tiedoksianto tai tarkastustulokset lähetettiin ereh
dyksessä.
3.
Lähtö- tai saapumisjäsenvaltion tulliviranomaisen on lähetettävä 2
kohdan a alakohdan mukaiset tietopyynnöt seitsemän päivän kuluessa
kyseisessä alakohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä ja 2 kohdan
b alakohdan mukaiset tietopyynnöt seitsemän päivän kuluessa 1 koh
dassa tarkoitetun sovellettavan määräajan päättymisestä.
Jos kuitenkin lähtö- tai saapumisjäsenvaltion tulliviranomainen vastaan
ottaa ennen näiden määräaikojan umpeutumista tiedon siitä, että TIRtoimenpidettä ei ole saatettu päätökseen asianmukaisesti, tai kyseinen
tulliviranomainen epäilee tätä, sen on lähetettävä pyyntö viipymättä.
4.
Vastaukset 2 kohdan mukaisiin tietopyyntöihin on lähetettävä 28
päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä.
5.
Jos 2 kohdan mukaisen pyynnön jälkeen määrä- tai poistumistul
litoimipaikka ei ole antanut riittäviä tietoja TIR-toimenpiteen päätökseen
saattamiseksi, lähtö- tai saapumisjäsenvaltion tulliviranomaisen on pyy
dettävä TIR-carnet’n haltijaa antamaan kyseiset tiedot 35 päivän kulu
essa tiedustelumenettelyn käynnistämisestä.
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Kyseisen tulliviranomaisen on kuitenkin täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitetun NCTS-järjestelmän parannuksen käyt
töönottopäiviin asti pyydettävä TIR-carnet’n haltijaa antamaan kyseiset
tiedot 28 päivän kuluessa tiedustelumenettelyn käynnistämisestä.
TIR-carnet’n haltijan on vastattava tähän pyyntöön 28 päivän kuluessa
sen lähettämisestä. TIR-carnet’n haltijan pyynnöstä tätä määräaikaa voi
daan pidentää toisella 28 päivän pituisella ajanjaksolla.
6.
Jos TIR-carnet on hyväksytty ilman TIR-toimenpiteitä koskevien
TIR-carnet’n tietojen vaihtamista ►M1 274 artiklan ◄ mukaisesti, läh
tö- tai saapumisjäsenvaltion tulliviranomaisen on käynnistettävä tiedus
telumenettely TIR-toimenpiteen päätökseen saattamiseen tarvittavien tie
tojen saamiseksi, jos se ei ole kahden kuukauden kuluttua TIR-carnet’n
hyväksymispäivästä vastaanottanut todistetta siitä, että TIR-toimenpide
on saatettu päätökseen. Kyseinen viranomainen lähettää asiaankuuluvia
tietoja koskevan pyynnön lähtö- tai saapumisjäsenvaltion tulliviranomai
selle. Kyseisen tulliviranomaisen on vastattava tähän pyyntöön 28 päi
vän kuluessa sen lähettämisestä.
Jos kuitenkin lähtö- tai saapumisjäsenvaltion tulliviranomainen vastaan
ottaa ennen kyseisen määräajan umpeutumista tiedon siitä, että TIRtoimenpidettä ei ole saatettu päätökseen asianmukaisesti, tai kyseinen
tulliviranomainen epäilee tätä, sen on käynnistettävä tiedustelumenettely
viipymättä.
Lähtö- tai saapumisjäsenvaltion tulliviranomaisen on käynnistettävä tie
dustelumenettely myös, jos käy ilmi, että todiste TIR-toimenpiteen pää
tökseen saattamisesta oli väärennetty ja että tiedustelumenettelyn käyn
nistäminen on tarpeen 9 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttami
seksi.
7.
Lähtö- tai saapumisjäsenvaltion tulliviranomaisten on ilmoitettava
asianomaiselle takaajayhdistykselle, että TIR-toimenpiteen päätökseen
saattaminen ei ole ollut mahdollista, ja pyydettävä sitä esittämään todiste
TIR-toimenpiteen päätökseen saattamisesta. Kyseistä ilmoitusta ei pidetä
TIR-yleissopimuksen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna tiedoksianto
na.
8.
Jos 1–7 kohdassa säädetyn tiedustelumenettelyn aikana todetaan,
että TIR-toimenpide saatettiin päätökseen asianmukaisesti, lähtö- tai saa
pumisjäsenvaltion tulliviranomaisen on päätettävä TIR-toimenpide ja
ilmoitettava asiasta viipymättä takaajayhdistykselle ja TIR-carnet’n hal
tijalle sekä tarvittaessa sellaisille tulliviranomaisille, jotka ovat mahdol
lisesti aloittaneet kantomenettelyn.
9.
Jos 1–7 kohdassa säädetyn tiedustelumenettelyn aikana todetaan,
ettei TIR-toimenpidettä voida saattaa päätökseen, lähtö- tai saapumisjä
senvaltion tulliviranomaisen on vahvistettava, onko tullivelka syntynyt.
Jos tullivelka on syntynyt, lähtö- tai saapumisjäsenvaltion tulliviran
omaisen on toteutettava seuraavat toimenpiteet:
a) yksilöitävä velallinen;
b) määritettävä tullivelan tiedoksi antamisesta vastaava tulliviranomai
nen koodeksin 102 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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281 artikla
Vaihtoehtoinen todiste TIR-toimenpiteen päätökseen saattamisesta
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan b
alakohta)
1.
TIR-toimenpide on katsottava asianmukaisesti päätökseen saa
tetuksi tämän asetuksen 276 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetetussa
määräajassa, jos TIR-carnet’n haltija tai takaajayhdistys esittää lähtötai saapumisjäsenvaltion tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla jonkin
seuraavista tavaroiden tunnistamiseksi käytettävistä asiakirjoista:
a) määrä- tai poistumisjäsenvaltion tulliviranomaisen vahvistama asia
kirja, jossa tavarat yksilöidään ja jossa vahvistetaan, että tavarat on
esitetty määrä- tai poistumistullitoimipaikalle tai ne on toimitettu
koodeksin 230 artiklassa tarkoitetulle valtuutetulle vastaanottajalle;
b) jäsenvaltion tulliviranomaisen vahvistama asiakirja tai tullikirjanpito,
jossa vahvistetaan, että tavarat on fyysisesti viety unionin tullialueelta;
c) jossakin sellaisessa kolmannessa maassa laadittu tulliasiakirja, jossa
tavarat on asetettu tullimenettelyyn;
d) jossakin kolmannessa maassa laadittu asiakirja, jonka kyseisen maan
tulliviranomaiset ovat leimanneet tai muulla tavalla vahvistaneet ja
jossa todistetaan, että tavaroiden katsotaan olevan vapaassa liikkeessä
kyseisessä maassa.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen sijaan todisteena voi
daan antaa kyseisten asiakirjojen jäljennökset, jotka alkuperäiset asiakir
jat vahvistanut elin, asianomaisen kolmannen maan viranomainen tai
jäsenvaltion viranomainen on todistanut oikeiksi.
3.
Tämän asetuksen 279 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua tava
roiden saapumista koskevaa tiedoksiantoa ei pidetä todisteena siitä, että
TIR-toimenpide on saatettu päätökseen asianmukaisesti.

282 artikla
Valtuutetun vastaanottajan vastaanottamien TIR-toimenpiteessä
siirrettävien tavaroiden muodollisuudet
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan b
alakohta)
1.
Kun tavarat saapuvat koodeksin 230 artiklassa tarkoitetussa val
tuutuksessa määrättyyn paikkaan, valtuutetun vastaanottajan on
a) annettava viipymättä tavaroiden saapuminen ja kuljetuksen aikana
mahdollisesti tapahtuneet sääntöjenvastaisuudet tai tapahtuma tie
doksi määrätullitoimipaikalle;
b) purettava tavarat vasta sen jälkeen, kun lupa tähän on saatu mää
rätullitoimipaikalta;
c) purkamisen jälkeen viipymättä merkittävä kirjanpitoonsa tarkastuk
sen tulokset ja kaikki muut purkamista koskevat asiaankuuluvat tie
dot;
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d) annettava tavaroiden tarkastuksen tulokset ja mahdolliset sääntöjen
vastaisuudet tiedoksi määrätullitoimipaikalle viimeistään kolmantena
päivänä sen jälkeen, kun lupa tavaroiden purkamiseen on saatu.
2.
Kun määrätullitoimipaikka on vastaanottanut tiedoksiannon tava
roiden saapumisesta valtuutetun vastaanottajan tiloihin, sen on annettava
tavaroiden saapuminen tiedoksi lähtö- tai saapumistullitoimipaikalle.
3.
Kun määrätullitoimipaikka on vastaanottanut 1 kohdan d alakoh
dassa tarkoitetun tavaroiden tarkastuksen tulokset, sen on lähetettävä
tarkastustulokset lähtö- tai saapumistullitoimipaikalle viimeistään kuu
dentena päivänä sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu valtuutetulle
vastaanottajalle.
4.
TIR-carnet’n haltijan pyynnöstä valtuutetun vastaanottajan on an
nettava tulotodistus, jossa vahvistetaan tavaroiden saapuminen koodek
sin 230 artiklassa tarkoitetussa luvassa määrättyyn paikkaan ja jossa on
viittaus TIR-toimenpiteen MRN:ään ja asianomaiseen TIR-carnet’hen.
Tulotodistusta ei saa pitää todisteena siitä, että TIR-toimenpide olisi
saatettu päätökseen tämän asetuksen 279 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
5.
Valtuutetun vastaanottajan on varmistettava, että TIR-carnet ja
TIR-toimenpiteen MRN esitetään määrätullitoimipaikalle luvassa mää
rätyssä määräajassa TIR-toimenpiteen päätökseen saattamiseksi tämän
asetuksen 279 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
6.
TIR-carnet’n haltijan katsotaan täyttäneen TIR-yleissopimuksen
1 artiklan o kohdan mukaiset velvoitteensa, kun asianomainen TIR-car
net ja maantiekulkuneuvo, ajoneuvoyhdistelmä tai kontti sekä tavarat on
esitetty muuttumattomina valtuutetulle vastaanottajalle luvassa mää
rätyssä paikassa.

3 alajakso
Tavaroiden
siirtäminen
ATA-yleissopimuksen
Istanbulin yleissopimuksen mukaisesti

ja

283 artikla
Rikoksia ja sääntöjenvastaisuuksia koskeva tiedoksianto
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan c alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan c
alakohta)
Sen jäsenvaltion 166 artiklassa tarkoitettu koordinoiva tullitoimipaikka,
jossa rikos tai sääntöjenvastaisuus tehtiin ATA-passituksessa tapahtu
neen siirron aikana tai sen yhteydessä, ilmoittaa ATA-carnet’n haltijalle
ja takaajayhdistykselle rikoksesta tai sääntöjenvastaisuudesta vuoden ku
luessa carnet’n voimassaolon päättymispäivästä.

284 artikla
Vaihtoehtoinen

todiste

ATA-passitustoimenpiteen
saattamisesta

päätökseen

(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan c alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan c
alakohta)
1.
ATA-passitustoimenpide on katsottava asianmukaisesti päätökseen
saatetuksi, kun ATA-carnet’n haltija esittää tulliviranomaista tyydyttä
vällä tavalla ja ATA-yleissopimuksen 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa mää
rätyissä määräajoissa, kun carnet on annettu ATA-yleissopimuksen mu
kaisesti, tai Istanbulin yleissopimuksen liitteessä A olevan 9 artiklan 1
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kohdan a ja b alakohdassa määrätyissä määräajoissa, kun carnet on
annettu Istanbulin yleissopimuksen mukaisesti, jonkin seuraavista tava
roiden tunnistamisessa käytettävistä asiakirjoista:
a) ATA-yleissopimuksen 8 artiklassa tarkoitetut asiakirjat, kun carnet
on annettu ATA-yleissopimuksen mukaisesti, tai Istanbulin yleisso
pimuksen liitteessä A olevassa 10 artiklassa tarkoitetut asiakirjat, kun
carnet on annettu Istanbulin yleissopimuksen mukaisesti;
b) tulliviranomaisten vahvistama asiakirja, jossa todetaan, että tavarat
on esitetty määrä- tai poistumistullitoimipaikalle;
c) sellaisen kolmannen maan tulliviranomaisten antama asiakirja, jossa
tavarat asetetaan tullimenettelyyn.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen sijaan todisteena voi
daan esittää kyseisten asiakirjojen jäljennökset, jotka alkuperäiset asia
kirjat vahvistanut elin on todistanut oikeiksi.

▼M4
4 alajakso
Tavaroiden

siirto

Nato-lomakkeella
lomakkeella 302

302

tai

EU-

__________

286 artikla
Nato-lomakkeiden 302 antaminen Nato-joukoille
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan e alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan e
alakohta)
Lähtöjäsenvaltion nimetyn tullitoimipaikan on annettava alueelleen si
joittautuneille Nato-joukoille Nato-lomakkeet 302, joissa on
a) kyseisen toimipaikan leimalla ja virkailijan allekirjoituksella tehty
ennakkovahvistus;
b) juokseva numerointi;
c) nimetyn tullitoimipaikan täydellinen osoite EU-lomakkeen 302 pa
lautuskappaletta varten.
286 a artikla
EU-lomakkeiden 302 antaminen jäsenvaltioiden sotilasjoukoille
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
Lähtöjäsenvaltion nimetyn tullitoimipaikan on annettava alueelleen si
joittautuneille jäsenvaltion sotilasjoukoille EU-lomakkeet 302, joissa on
a) kyseisen toimipaikan leimalla ja virkailijan allekirjoituksella tehty
ennakkovahvistus;
b) juokseva numerointi;
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c) nimetyn tullitoimipaikan täydellinen osoite EU-lomakkeen 302 pa
lautuskappaletta varten.

287 artikla
Nato-lomakkeen 302 käyttöä koskevat menettelysäännöt
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan e alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan e
alakohta)
1.

Tavaroiden lähettämishetkellä Nato-joukkojen on

a) joko annettava Nato-lomakkeen 302 tiedot sähköisesti lähtö- tai saa
pumistullitoimipaikkaan;
b) tai täytettävä Nato-lomake 302 lisäämällä siihen maininnan, jonka
mukaan tavarat siirretään niiden valvonnassa, ja vahvistettava tämä
maininta allekirjoituksellaan, leimallaan ja päiväyksellä.
2.
Jos Nato-joukot antavat Nato-lomakkeen 302 tiedot sähköisesti
tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, tämän asetuksen
294, 296, 304, 306 ja 314–316 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.
3.
Kun Nato-joukot toimivat 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, nii
den on viipymättä annettava Nato-lomakkeen 302 jäljennös nimetylle
tullitoimipaikalle, joka vastaa niihin Nato-joukkoihin liittyvistä tullimuo
dollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka lähettävät tavarat tai joiden puo
lesta tavarat lähetetään.
Nato-lomakkeen 302 muiden kappaleiden on oltava lähetyksen mukana
määräpaikan Nato-joukoille, jotka leimaavat ja allekirjoittavat ne tava
roiden saapuessa.
Kun tavarat saapuvat, kaksi Nato-lomakkeen 302 kappaletta annetaan
tullitoimipaikalle, joka on nimetty vastaamaan määräpaikan Nato-jouk
koihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista.
Kyseisen nimetyn tullitoimipaikan on säilytettävä yksi Nato-lomakkeen
302 kappale ja palautettava toinen kappale tullitoimipaikkaan, joka vas
taa niihin Nato-joukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuk
sista, jotka lähettävät tavarat tai joiden puolesta tavarat lähetetään.

287 a artikla
EU-lomakkeen 302 käyttöä koskevat menettelysäännöt
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.

Tavaroiden lähettämishetkellä jäsenvaltion sotilasjoukkojen on

a) joko annettava EU-lomakkeen 302 tiedot sähköisesti lähtö- tai saa
pumistullitoimipaikkaan;
b) tai täytettävä EU-lomake 302 lisäämällä siihen maininta, jonka mu
kaan tavarat siirretään niiden valvonnassa, ja vahvistettava tämä mai
ninta allekirjoituksellaan, leimallaan ja päiväyksellä.
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2.
Jos jäsenvaltion sotilasjoukot antavat EU-lomakkeen 302 tiedot
sähköisesti tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, tämän
asetuksen 294, 296, 304, 306 ja 314–316 artiklaa sovelletaan soveltuvin
osin.
3.
Kun jäsenvaltion sotilasjoukot toimivat 1 kohdan b alakohdan
mukaisesti, niiden on viipymättä annettava EU-lomakkeen 302 jäljennös
nimetylle tullitoimipaikalle, joka vastaa niihin jäsenvaltion sotilasjouk
koihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka lähettä
vät tavarat tai joiden puolesta tavarat lähetetään.
EU-lomakkeen 302 muiden kappaleiden on oltava lähetyksen mukana
määräjäsenvaltion sotilasjoukoille, jotka leimaavat ja allekirjoittavat ne
tavaroiden saapuessa.
Kun tavarat saapuvat, kaksi EU-lomakkeen 302 kappaletta annetaan
tullitoimipaikalle, joka on nimetty vastaamaan määräjäsenvaltion soti
lasjoukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista.
Kyseisen nimetyn tullitoimipaikan on säilytettävä yksi EU-lomakkeen
302 kappale ja palautettava toinen kappale tullitoimipaikkaan, joka vas
taa niihin jäsenvaltion sotilasjoukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista
ja -tarkastuksista, jotka lähettävät tavarat tai joiden puolesta tavarat
lähetetään.
▼B
5 alajakso
Postijärjestelmää käyttäen kuljetettavat tavarat

288 artikla
Postilähetyksiin sisältyvien muiden kuin unionitavaroiden
siirtäminen ulkoisessa passitusmenettelyssä
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan f alakohta)
Kun muita kuin unionitavaroita siirretään ulkoisessa passitusmenette
lyssä koodeksin 226 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisesti, postilä
hetyksessä ja sen mukana olevissa asiakirjoissa on oltava liitteessä
72–01 oleva lipuke.

289 artikla
Sekä unionitavaroita että muita kuin unionitavaroita sisältävien
postilähetysten siirtäminen
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan f alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan f
alakohta)
1.
Jos postilähetys sisältää sekä unionitavaroita että muita kuin unio
nitavaroita, kyseisessä lähetyksessä ja mahdollisissa saateasiakirjoissa on
oltava liitteessä 72–01 oleva lipuke.
2.
Määräpaikan postitoiminnan harjoittajalle on lähetettävä erikseen
todiste 1 kohdassa tarkoitettuun lähetykseen sisältyvien unionitavaroiden
unionitavaran tullioikeudellisesta asemasta tai viittaus kyseisen todisteen
MRN:ään tai ne voidaan liittää mukaan lähetykseen.
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Kun todiste unionitavaroiden tullioikeudellisesta asemasta lähetetään
erikseen määräpaikan postitoiminnan harjoittajalle, kyseisen postitoimin
nan harjoittajan on esitettävä kyseinen todiste unionitavaroiden tullioike
udellisesta asemasta määrätullitoimipaikalle yhdessä lähetyksen kanssa.
Kun todiste unionitavaroiden tullioikeudellisesta asemasta tai sen MRN
on liitetty mukaan lähetykseen, tämä on ilmaistava selkeästi pakkauksen
päällä.

290 artikla
Postilähetysten

siirtäminen
sisäisessä
erityistapauksissa

passitusmenettelyssä

(Koodeksin 227 artiklan 2 kohdan f alakohta)
1.
Kun unionitavaroita siirretään sisäisessä passitusmenettelyssä eri
tyisille veroalueille, erityisiltä veroalueilta tai niiden välillä koodeksin
227 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti, postilähetyksessä ja sen
mahdollisissa saateasiakirjoissa on oltava liitteessä 72–02 oleva lipuke.
2.
Kun unionitavaroita siirretään sisäisessä passitusmenettelyssä koo
deksin 227 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti unionin tullialu
eelta yhteistä passitusta soveltavaan maahan niiden toimittamiseksi myö
hemmin takaisin unionin tullialueelle, kyseisten tavaroiden mukana on
oltava jollakin tämän asetuksen 199 artiklassa luetellulla menetelmällä
annettu todiste unionitavaroiden tullioikeudellisesta asemasta.
Todiste unionitavaran tullioikeudellisesta asemasta on esitettävä tullitoi
mipaikalle, kun tavarat saapuvat takaisin unionin tullialueelle.

2 jakso
Unionin ulkoinen ja sisäinen passitusmenettely
1 alajakso
Yleiset säännökset

291 artikla
Passitustoimenpiteet erityisissä olosuhteissa
▼M1
(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan b alakohta, 226 artiklan 3 kohdan a
alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a alakohta)
▼B
1.
Tulliviranomaisen on hyväksyttävä paperinen passitusilmoitus, jos
seuraavissa on väliaikainen toimintahäiriö:
a) sähköinen passitusjärjestelmä;
b) tietokonepohjainen järjestelmä, jota menettelynhaltijat käyttävät unio
nin passitusilmoituksen antamiseen sähköisellä tietojenkäsittelymene
telmällä;
c) tietoliikenneyhteys sähköisen passitusjärjestelmän ja sen tietokone
pohjaisen järjestelmän välillä, jota menettelynhaltijat käyttävät unio
nin passitusilmoituksen antamiseen sähköisellä tietojenkäsittelymene
telmällä;
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Paperisiin asiakirjoihin perustuvan passitusilmoituksen käyttöä koskevat
säännöt ovat liitteessä 72–04.
2.
Edellä b tai c alakohdassa tarkoitettu, paperisen passitusilmoituk
sen hyväksyminen väliaikaisen toimintahäiriön tapauksessa edellyttää
tulliviranomaisten lupaa.

292 artikla
Tarkastus ja virka-apu
(Koodeksin 48 artikla)
1.
Toimivaltainen tulliviranomainen voi tehdä toimitetuille tiedoille ja
kaikille passitustoimenpiteeseen liittyville asiakirjoille, lomakkeille, lu
ville ja tiedoille jälkitarkastukset varmistaakseen, että merkinnät, vaih
detut tiedot ja leimat ovat aidot. Tällaisia tarkastuksia on tehtävä silloin,
kun annettujen tietojen oikeellisuutta ja aitoutta epäillään tai kun epäil
lään petosta. Tarkastus voidaan tehdä myös riskianalyysin perusteella tai
pistokokein.
2.
Jälkitarkastuspyynnön vastaanottavien toimivaltaisten viranomais
ten on vastattava pyyntöön viipymättä.
3.
Jos lähtöjäsenvaltion toimivaltainen tulliviranomainen pyytää toi
mivaltaista tulliviranomaista tekemään jälkitarkastuksen unionin passi
tustoimenpiteeseen liittyvistä tiedoista, koodeksin 215 artiklan 2 koh
dassa säädettyjen passitusmenettelyn päättämistä koskevien edellytysten
ei katsota täyttyneen ennen kuin tietojen aitous ja oikeellisuus on vah
vistettu.

293 artikla
Yhteistä passitusmenettelyä koskeva yleissopimus
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Kun tavaroiden haltija käyttää yhteistä passitusmenettelyä, tämän
artiklan 2 kohtaa ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 189 artiklaa
sovelletaan. Unionin tullialueella liikkuvat tavarat katsotaan kuitenkin
asetetuiksi unionin passitusmenettelyyn yhteistä passitusmenettelyä kos
kevan yleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
2.
Kun yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen mää
räyksiä sovelletaan ja unionitavarat kuljetetaan yhden tai useamman
yhteistä passitusta soveltavan maan kautta, tavarat on asetettava koo
deksin 227 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun unionin sisäi
seen passitusmenettelyyn, paitsi jos unionitavarat kuljetetaan kokonaan
meri- tai ilmateitse.

294 artikla
Sekalähetykset
▼M1
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
▼B
Yhteen lähetykseen voi sisältyä sekä tavaroita, jotka on asetettava unio
nin ulkoiseen passitusmenettelyyn koodeksin 226 artiklan mukaisesti,
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että tavaroita, jotka on asetettava unionin sisäiseen passitusmenettelyyn
koodeksin 227 artiklan mukaisesti, edellyttäen että kustakin tavaraerästä
on tehty tätä koskeva merkintä passitusilmoitukseen.

295 artikla
Soveltamisala
▼M1
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta)
▼B
Unionin passitusmenettely on pakollinen seuraavissa tapauksissa:
a) ilmateitse kuljetettavat muut kuin unionitavarat lastataan tai uudel
leenlastataan unionin lentoasemalla;
b) muut kuin unionitavarat kuljetetaan meriteitse delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 120 artiklan mukaisesti hyväksytyssä säännöllisessä
alusliikenteessä.

2 alajakso
Lähtötullitoimipaikassa suoritettavat muodollisuudet

296 artikla
Passitusilmoitus ja kulkuneuvo
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Kukin passitusilmoitus saa koskea ainoastaan unionin passitusme
nettelyyn asetettuja tavaroita, jotka siirretään tai jotka on tarkoitus siirtää
yhdestä lähtötullitoimipaikasta yhteen määrätullitoimipaikkaan yhdellä
kulkuneuvolla, kontissa tai kollissa.
Yksi passitusilmoitus voi kuitenkin koskea tavaroita, jotka siirretään tai
jotka on tarkoitus siirtää yhdestä lähtötullitoimipaikasta yhteen määrätul
litoimipaikkaan useammassa kuin yhdessä kontissa tai useammassa kuin
yhdessä kollissa, kun kontit tai kollit on lastattu yhteen kulkuneuvoon.
2.
Tätä artiklaa sovellettaessa myös kaikkia seuraavia pidetään yhtenä
kulkuneuvona, edellyttäen että kuljetettavat tavarat lähetetään yhdessä:
a) maantiekulkuneuvo, jossa on yksi tai useampi perävaunu tai puoli
perävaunu;
b) yhteen kytketyt rautatievaunut;
c) yhden kuljetuskokonaisuuden muodostavat laivat.
3.
Kun unionin passitusmenettelyssä käytetään yhtä kulkuneuvoa ta
varoiden lastaamiseen useammassa kuin yhdessä lähtötullitoimipaikassa
ja tavaroiden purkamiseen useammassa kuin yhdessä määrätullitoimi
paikassa, kustakin lähetyksestä on annettava erilliset passitusilmoitukset.
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297 artikla
Määräaika tavaroiden esittämiselle
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Lähtötullitoimipaikan on asetettava määräaika, johon mennessä
tavarat on esitettävä määrätullitoimipaikalle, seuraavat seikat huomioon
ottaen:
a) kulkureitti;
b) kulkuneuvo;
c) kuljetuslainsäädäntö tai muu lainsäädäntö, joka voi vaikuttaa mää
räajan asettamiseen;
d) kaikki menettelynhaltijan mahdollisesti antamat asiaankuuluvat tie
dot.
2.
Kun määräajan asettaa lähtötullitoimipaikka, se sitoo niiden jäsen
valtioiden tulliviranomaisia, joiden alueelle tavarat saapuvat unionin
passitustoimenpiteen aikana, eivätkä nämä viranomaiset saa muuttaa
tätä määräaikaa.

298 artikla
Unionin passitusmenettelyssä siirrettävien tavaroiden kulkureitti
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Unionin passitusmenettelyyn asetetut tavarat on siirrettävä mää
rätullitoimipaikkaan taloudellisesti perusteltua kulkureittiä pitkin.
2.
Jos lähtötullitoimipaikka tai menettelynhaltija pitää sitä tarpeellise
na, kyseisen tullitoimipaikan on vahvistettava tavaroiden siirroille kul
kureitti unionin passitusmenettelyn ajaksi ottaen huomioon kaikki me
nettelynhaltijan antamat asiaankuuluvat tiedot.
Tullitoimipaikan on kulkureittiä vahvistaessaan merkittävä sähköiseen
passitusjärjestelmään ainakin maininta niistä jäsenvaltioista, joiden
kautta passituksen on määrä tapahtua.

299 artikla
Sinetöinti tunnistusmenetelmänä
(Koodeksin 192 artikla, 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan
2 kohdan a alakohta)
1.
Kun tavarat on määrä asettaa unionin passitusmenettelyyn, lähtö
tullitoimipaikan on sinetöitävä seuraavat:
a) lastitilat, jos lähtötullitoimipaikka on hyväksynyt kulkuneuvon tai
kontin sinetöintiin soveltuvaksi;
b) muissa tapauksissa kukin yksittäinen kolli.
2.
Lähtötullitoimipaikan on merkittävä sinettien lukumäärä ja erilliset
sinettitunnisteet sähköiseen passitusjärjestelmään.
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300 artikla
Soveltuvuus sinetöintiin
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Lähtötullitoimipaikan on pidettävä kulkuneuvoja tai kontteja sine
töintiin soveltuvina seuraavin edellytyksin:
a) sinetit voidaan helposti ja tehokkaasti kiinnittää kulkuneuvoon tai
konttiin;
b) kulkuneuvo tai kontti on rakennettu siten, että kun tavaroita poiste
taan tai lisätään, poistaminen tai lisääminen jättää näkyviä jälkiä,
sinetit rikkoutuvat tai niissä on merkkejä niihin kajoamisesta taikka
sähköinen valvontajärjestelmä rekisteröi tavaroiden poistamisen tai
lisäämisen;
c) kulkuneuvo tai kontti ei sisällä piilotilaa, jonne tavaroita voitaisiin
kätkeä;
d) tulliviranomaiset pääsevät helposti tarkastamaan lastitilat.
2.
Kaikkia sellaisen kansainvälisen sopimuksen, jonka osapuoli
unioni on, määräysten mukaisesti tullisinetöityyn kuljetukseen hyväksyt
tyjä maantiekulkuneuvoja, perävaunuja, puoliperävaunuja ja kontteja pi
detään myös sinetöintiin soveltuvina.

301 artikla
Tullisinettien ominaisuudet
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Tullisineteillä on oltava ainakin seuraavat olennaiset ominaisuudet
ja niiden on oltava seuraavien teknisten erittelyjen mukaisia:
a) sinettien olennaiset ominaisuudet:
i) ne pysyvät muuttumattomina ja lujasti kiinnitettyinä tavanomai
sessa käytössä;
ii) ne voidaan tarkastaa ja tunnistaa helposti;
iii) ne on valmistettu niin, että murtaminen, kajoaminen tai irrotta
minen jättää paljaalla silmällä havaittavia jälkiä;
iv) ne on suunniteltu kertakäyttöisiksi tai, jos ne on tarkoitettu käy
tettäväksi useamman kerran, ne ovat sellaisia, että niille voidaan
antaa selkeä erillinen tunnistusmerkintä jokaisen uudelleenkäytön
yhteydessä;
v) niissä on erilliset sinettitunnisteet, jotka ovat pysyviä, helposti
luettavia ja yksilöllisesti numeroituja;
b) tekniset erittelyt:
i) sinettien muoto ja mitat voivat vaihdella käytettävän sinetöinti
menetelmän mukaan, mutta mittojen on oltava sellaiset, että tun
nistemerkit ovat helposti luettavissa;
ii) sinettien tunnistemerkkien on oltava sellaiset, ettei niitä voida
väärentää, ja niiden jäljentämisen on oltava vaikeaa;
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iii) käytettävän aineen on oltava sellaista, ettei murtumia pääse syn
tymään vahingossa ja ettei sinettiä voida huomaamattomalla ta
valla väärentää tai käyttää uudelleen.
2.
Jos sinetit on vahvistanut toimivaltainen elin kansainvälisen ISOstandardin N:o 17712:2013 ”Freight containers – Mechanical Seals”
mukaisesti, näiden sinettien katsotaan täyttävän 1 kohdassa säädetyt
vaatimukset.
Kun kyseessä ovat konttikuljetukset, korkean turvallisuustasojen sinet
tejä on käytettävä mahdollisuuksien mukaan.
3.

Tullisinetissä on oltava seuraavat merkinnät:

a) sana ”Tulli” jollakin unionin virallisella kielellä tai sitä vastaava
lyhenne;
b) ISO alpha-2 -maakoodin mukainen maakoodi, josta sinetin kiinnittä
nyt jäsenvaltio voidaan tunnistaa.
c) Jäsenvaltiot saavat lisätä sinettiin Euroopan unionin lipun kuvan.
Jäsenvaltiot voivat niin yhteisesti sopiessaan päättää soveltaa yhteisiä
turvatoimenpiteitä ja -teknologiaa.
4.
Jokaisen jäsenvaltion on annettava käyttämiensä tullisinettien tyy
pit tiedoksi komissiolle. Komissio antaa nämä tiedot kaikille jäsenvalti
oille.
5.
Kun sinetti on poistettava tullitarkastuksen tekemiseksi, tulliviran
omaisen on tarpeen mukaan pyrittävä kiinnittämään uusi tullisinetti,
jonka turvallisuustaso on vähintään sama, ja merkittävä rahtikirjoihin
asianomaiset tiedot, kuten uuden sinetin numeron.

302 artikla
Muut tunnistamistoimenpiteet kuin sinetöinti
(Koodeksin 192 artikla, 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan
2 kohdan a alakohta)
1.
Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 299 artiklassa säädetään, läh
tötullitoimipaikka voi päättää olla sinetöimättä unionin passitusmenette
lyyn asetettuja tavaroita, ja luottaa sen sijaan passitusilmoituksessa tai
täydentävissä asiakirjoissa olevaan tavaran kuvaukseen, edellyttäen että
kyseinen kuvaus on riittävän tarkka tavaroiden tunnistamiseksi helposti
ja siinä ilmoitetaan tavaroiden paljous, luonne ja erityispiirteet, kuten
sarjanumerot.
2.
Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 299 artiklassa säädetään, ja
ellei lähtötullitoimipaikka toisin päätä, sekä kulkuneuvo että tavarat si
sältävät erilliset kollit jätetään sinetöimättä, jos
a) tavarat kuljetetaan ilmateitse ja lipukkeet on kiinnitetty kuhunkin
mukana olevan lentorahtikirjan numerolla varustettuun lähetykseen
tai lähetys muodostaa kuormausyksikön, johon on merkitty mukana
olevan lentorahtikirjan numero;
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b) tavarat kuljetetaan rautateitse, ja rautatieyritykset soveltavat tunnista
mistoimenpiteitä;
▼M3
c) tavarat kuljetetaan meritse, ja viittaus niiden mukana olevaan konos
sementtiin mainitaan koodeksin 233 artiklan 4 kohdan e alakohdassa
tarkoitetussa sähköisessä kuljetusasiakirjassa, jota käytetään tulli-il
moituksena tavaroiden asettamiseksi unionin passitusmenettelyyn.
▼B
303 artikla
Tavaroiden luovutus unionin passitusmenettelyyn
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Ainoastaan tämän asetuksen 299 artiklan mukaisesti sinetöidyt
tavarat tai tavarat, joiden osalta on tämän asetuksen 302 artiklan mu
kaisesti toteutettu vaihtoehtoisia tunnistamistoimenpiteitä, luovutetaan
unionin passitusmenettelyyn.
2.
Lähtötullitoimipaikan on tavarat luovuttaessaan toimitettava unio
nin passitustoimenpiteen tiedot
a) ilmoitetulle määrätullitoimipaikalle;
b) kullekin ilmoitetulle passitustullitoimipaikalle.
Näiden tietojen on perustuttava passitusilmoituksessa oleviin tietoihin,
joita on tarvittaessa muutettu.
3.
Lähtötullitoimipaikan on annettava tavaroiden luovuttaminen unio
nin passitusmenettelyyn tiedoksi menettelynhaltijalle.
4.
Menettelyhaltijan pyynnöstä lähtötullitoimipaikan on annettava
menettelynhaltijalle passituksen saateasiakirja tai tarvittaessa passituk
sen/vaarattomuuden saateasiakirja.
Passituksen saateasiakirja on annettava delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 liitteessä B-02 olevan mallin mukaisella lomakkeella, ja
sitä täydennetään tarvittaessa tavaraerittelyllä mainitun delegoidun ase
tuksen liitteessä B-03 olevan mallin mukaisella lomakkeella. Passituk
sen/vaarattomuuden saateasiakirja on annettava mainitun delegoidun
asetuksen liitteessä B-04 olevan mallin mukaisella lomakkeella, ja sitä
täydennetään tavaraerittelyllä (passitus/vaarattomuus) mainitun delegoi
dun asetuksen liitteessä B-05 olevan mallin mukaisella lomakkeella.

3 alajakso
Muodollisuudet unionin passitusmenettelyn aikana

304 artikla
Unionin passitusmenettelyssä siirrettyjen tavaroiden esittäminen
passitustullitoimipaikalle
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Tavarat on esitettävä yhdessä passitusilmoituksen MRN:n kanssa
kullekin passitustullitoimipaikalle.
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2.
Passitusilmoituksen MRN:n esittämiseen kullekin passitustoimipai
kalle sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 184 artiklan
toista kohtaa.
3.
Passitustullitoimipaikkojen on kirjattava tavaroiden rajanylitys läh
tötullitoimipaikalta saatujen unionin passitustoimenpiteen tietojen perus
teella. Passitustullitoimipaikkojen on annettava rajanylitys tiedoksi läh
tötullitoimipaikalle.
4.
Jos tavarat kuljetetaan muun kuin ilmoitetun passitustullitoimipai
kan kautta, tosiasiallisen passitustullitoimipaikan on pyydettävä unionin
passitustoimenpiteen tietoja lähtötullitoimipaikalta ja annettava tavaroi
den rajanylitys tiedoksi lähtötullitoimipaikalle.
5.
Passitustullitoimipaikka voi tarkastaa tavarat. Tavaroiden tarkastus
on tehtävä pääasiassa lähtötullitoimipaikalta saatujen unionin passitus
toimenpiteen tietojen perusteella.
6.
Edellä 1–4 kohtaa ei sovelleta, kun tavarat kuljetetaan rautateitse,
edellyttäen että passitustullitoimipaikka voi tarkastaa tavaroiden rajany
lityksen muulla tavalla. Tällainen tarkastus tehdään vain kun se on
tarpeen. Tarkastus voidaan tehdä jälkikäteen.

305 artikla
Tapahtumat unionin passitustoimenpiteessä tapahtuvan tavaroiden
siirron aikana
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Liikenteenharjoittajan on viipymättä tapahtuman jälkeen esitettävä
tavarat ja passitusilmoituksen MRN sen jäsenvaltion lähimmälle tullivi
ranomaiselle, jonka alueella kulkuneuvo sijaitsee, jos
a) liikenteenharjoittajan on pakko poiketa tämän asetuksen 298 artiklan
mukaisesti vahvistetusta kulkureitistä liikenteenharjoittajasta riippu
mattomien olosuhteiden vuoksi;
b) sinetit ovat rikkoutuneet tai niihin on kajottu kuljetuksen aikana lii
kenteenharjoittajasta riippumattomista syistä;
c) tavarat uudelleenlastataan tulliviranomaisen valvonnassa toiseen kul
kuneuvoon;
d) välittömästi uhkaavan vaaran vuoksi on välttämätöntä viipymättä
purkaa tavarat osittain tai kokonaan sinetöidystä kulkuneuvosta;
e) on sattunut tapahtuma, joka voi vaikuttaa menettelynhaltijan tai lii
kenteenharjoittajaan valmiuteen noudattaa velvoitteitaan;
f) jokin tämän asetuksen 296 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhden
kulkuneuvon muodostavista osatekijöistä muuttuu.
2.
Jos tulliviranomainen, jonka alueella kulkuneuvo sijaitsee, katsoo,
että asianomainen unionin passitustoimenpide voi jatkua, sen on toteu
tettava kaikki tarpeellisina pitämänsä toimet.
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Kyseisen tulliviranomaisen on merkittävä 1 kohdassa tarkoitettujen ta
pahtumien asiaankuuluvat tiedot sähköiseen passitusjärjestelmään.
3.
Kun kyseessä on 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tapahtuma,
tulliviranomaiset eivät saa vaatia tavaroiden esittämistä yhdessä passitu
silmoituksen MRN:n kanssa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) tavarat siirretään kulkuneuvosta, joka ei ole sinetöity;
b) menettelynhaltija tai menettelynhaltijan puolesta toimiva liikenteen
harjoittaja antaa asiaankuuluvat tiedot siirrosta sen jäsenvaltion tulli
viranomaiselle, jonka alueella kulkuneuvo sijaitsee;
c) kyseinen viranomainen kirjaa asiaankuuluvat tiedot sähköiseen pas
situsjärjestelmään.
4.
Kun kyseessä on 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu tapahtuma,
liikenteenharjoittaja voi jatkaa unionin passitustoimenpidettä, kun tek
nisten ongelmien vuoksi yksi tai useampi vaunu poistetaan yhteen kyt
ketyistä rautatievaunuista;
5.
Kun kyseessä on 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu tapahtuma, jos
maantiekulkuneuvon vetoajoneuvo vaihdetaan mutta sen perävaunuja tai
puoliperävaunuja ei vaihdeta, tulliviranomainen ei saa vaatia tavaroiden
esittämistä yhdessä passitusilmoituksen MRN:n kanssa, jos kaikki seu
raavat edellytykset täyttyvät;
a) menettelynhaltija tai menettelynhaltijan puolesta toimiva liikenteen
harjoittaja antaa asiaankuuluvat tiedot maantiekulkuneuvon kokoon
panosta sen jäsenvaltion tulliviranomaiselle, jonka alueella kyseinen
maantiekulkuneuvo sijaitsee;
b) kyseinen viranomainen kirjaa asiaankuuluvat tiedot sähköiseen pas
situsjärjestelmään.
6.
Liikenteenharjoittajan on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU
liitteessä tarkoitetun NCTS-järjestelmän parannuksen käyttöönottopäi
vään asti tehtävä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tarvittavat mer
kinnät passituksen saateasiakirjaan tai passituksen/vaarattomuuden saa
teasiakirjaan ja esitettävä tavarat viipymättä tapauksen jälkeen yhdessä
passituksen saateasiakirjan tai passituksen/vaarattomuuden saateasiakir
jan kanssa sen jäsenvaltion lähimmälle tulliviranomaiselle, jonka alu
eella kulkuneuvo sijaitsee.
Edellä 3 kohdan a ja b alakohdassa, 4 kohdassa ja 5 kohdan a alakoh
dassa tarkoitetuissa tapauksissa liikenteenharjoittajan ei tarvitse esittää
tavaroita ja passitusilmoituksen MRN:ää kyseiselle tulliviranomaiselle.
Passitustullitoimipaikan tai määrätullitoimipaikan on kirjattava passitus
toimenpiteen aikaisia tapahtumia koskevat asiaankuuluvat tiedot sähköi
seen passitusjärjestelmään.
7.
Tämän artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ei sovelleta ennen täy
täntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun NCTS-järjes
telmän parannuksen käyttöönottopäiviä.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 176
▼B
4 alajakso
Määrätullitoimipaikassa suoritettavat muodollisuudet

306 artikla
Unionin passitusmenettelyyn asetettujen tavaroiden esittäminen
määrätullitoimipaikalle
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Kun unionin passitusmenettelyyn asetetut tavarat saapuvat mää
rätullitoimipaikkaan, kyseisessä tullitoimipaikassa on esitettävä seuraa
vat:
a) tavarat;
b) passitusilmoituksen MRN;
c) määrätullitoimipaikan mahdollisesti vaatimat tiedot.
Tavarat on esitettävä virallisena aukioloaikana. Määrätullitoimipaikka
voi asianomaisen henkilön pyynnöstä sallia, että tavarat esitetään vir
ka-ajan ulkopuolella tai jossakin toisessa paikassa.
▼M1
2.
Passitusilmoituksen MRN:n esittämiseen määrätullitoimipaikalle
sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 184 artiklan toista
kohtaa.
▼B
3.
Kun tavarat on esitetty lähtötullitoimipaikan tämän asetuksen
297 artiklan 1 kohdan mukaisesti asettaman määräajan umpeuduttua,
menettelyhaltijan katsotaan noudattaneen tätä määräaikaa, jos hän tai
liikenteenharjoittaja todistaa määrätullitoimipaikkaa tyydyttävällä taval
la, ettei myöhästyminen johtunut hänestä.
4.
Unionin passitusmenettely voi päättyä muussa tullitoimipaikassa
kuin siinä, joka on ilmoitettu passitusilmoituksessa. Tällaisessa tapauk
sessa kyseinen tullitoimipaikka katsotaan määrätullitoimipaikaksi.
5.
Määrätullitoimipaikalle tavarat esittävän henkilön pyynnöstä kysei
sen tullitoimipaikan on vahvistettava tulotodistus, jossa todistetaan tava
roiden esittäminen kyseiselle tullitoimipaikalle ja jossa mainitaan passi
tusilmoituksen MRN.
Tulotodistus on annettava liitteessä 72–03 olevan mallin mukaisella
lomakkeella, ja asianomaisen henkilön on täytettävä se etukäteen.
Tulotodistusta ei voida käyttää tämän asetuksen 312 artiklassa tarkoitet
tuna vaihtoehtoisena todisteena unionin passitusmenettelyn päättymisestä.

307 artikla
Tiedoksianto

unionin

passitusmenettelyssä
saapumisesta

olevien

tavaroiden

(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Määrätullitoimipaikan on annettava tavaroiden saapuminen tie
doksi lähtötullitoimipaikalle päivänä, jona tavarat ja passitusilmoituksen
MRN esitetään tämän asetuksen 306 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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2.
Kun unionin passitusmenettely päättyy muussa tullitoimipaikassa
kuin siinä, joka on ilmoitettu passitusilmoituksessa, tämän asetuksen
306 artiklan 4 kohdan mukaisesti määrätullitoimipaikkana pidettävän
tullitoimipaikan on annettava saapuminen tiedoksi lähtötullitoimipaikalle
päivänä, jona tavarat ja passitusilmoituksen MRN esitetään tämän ase
tuksen 306 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Lähtötullitoimipaikan on annettava saapuminen tiedoksi passitusilmoi
tuksessa ilmoitetulle määrätullitoimipaikalle.

308 artikla
Vaihtoehtoisten todisteiden tarkastukset ja antaminen
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Kun unionin passitusmenettely päättyy, määrätullitoimipaikan on
tehtävät tullitarkastukset lähtötullitoimipaikalta saatujen unionin passi
tustoimenpiteen tietojen perusteella.
2.
Kun unionin passitusmenettely päättyy, määrätullitoimipaikka ei ole
havainnut sääntöjenvastaisuuksia ja menettelynhaltija esittää passituksen
saateasiakirjan tai passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan, kyseisen
tullitoimipaikan on vahvistettava mainittu asiakirja menettelynhaltijan
pyynnöstä vaihtoehtoisen todisteen antamiseksi ►M1 312 artiklan ◄
mukaisesti. Vahvistus muodostuu kyseisen tullitoimipaikan leimasta, vir
kailijan allekirjoituksesta, päiväyksestä ja seuraavasta maininnasta:
”Vaihtoehtoinen todiste – 99202”.

309 artikla
Tarkastustulosten lähettäminen
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Määrätullitoimipaikan on annettava tarkastustulokset tiedoksi läh
tötullitoimipaikalle viimeistään kolmantena päivänä sen jälkeen, kun
tavarat on esitetty määrätullitoimipaikassa tai muussa paikassa tämän
asetuksen 306 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Määräaikaa voidaan poik
keuksellisissa tapauksissa pidentää enintään kuuteen päivään.
2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kun tavarat vastaanottaa
koodeksin 233 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu valtuutettu
vastaanottaja, tämä on annettava tiedoksi lähtötullitoimipaikalle viimeis
tään kuudentena päivänä sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu valtuu
tetulle vastaanottajalle.
Kun tavarat kuljetetaan rautateitse ja yksi tai useampi vaunu poistetaan
yhteen kytketyistä rautatievaunuista tämän asetuksen 305 artiklan 4
kohdassa tarkoitettujen teknisten ongelmien vuoksi, tämä on annettava
tiedoksi lähtötullitoimipaikalle viimeistään 12 päivää sen jälkeen, kun
ensimmäinen osa tavaroista on esitetty.
3.
Tämän artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ei sovelleta ennen täy
täntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun NCTS-järjes
telmän parannuksen käyttöönottopäiviä.
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5 alajakso
Tiedustelumenettely ja tullivelan kantaminen

310 artikla
Unionin

passitusmenettelyssä
siirrettävien
tiedustelumenettely

tavaroiden

(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Jos lähtötullitoimipaikka ei ole vastaanottanut tarkastustuloksia tä
män asetuksen 309 artiklan 1 kohdan tai tämän asetuksen 309 artiklan 2
kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti kuuden päivän kuluessa tai
tämän asetuksen 309 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 12
päivän kuluessa siitä, kun tavaroiden saapumista koskeva tiedoksianto
on vastaanotettu, kyseisen tullitoimipaikan on viipymättä pyydettävä
tarkastustuloksia siltä määrätullitoimipaikalta, joka on lähettänyt tavaroi
den saapumista koskevan tiedoksiannon.
Määrätullitoimipaikan on lähetettävä tarkastustulokset heti sen jälkeen,
kun se on vastaanottanut tällaisen pyynnön lähtötullitoimipaikalta.
2.
Jos lähtöjäsenvaltion tulliviranomainen ei vielä ole vastaanottanut
tietoja, joiden perusteella unionin passitusmenettely voidaan päättää tai
tullivelka kantaa, sen on pyydettävä asiaankuuluvia tietoja menettelyn
haltijalta tai, jos riittävät tiedot ovat saatavilla määräpaikassa, määrätul
litoimipaikalta seuraavissa tapauksissa:
a) lähtötullitoimipaikka ei ole vastaanottanut tavaroiden saapumista
koskevaa tiedoksiantoa tämän asetuksen 297 artiklan mukaisesti ta
varoiden esittämiselle asetetun määräajan umpeutumiseen mennessä;
b) lähtötullitoimipaikka ei ole vastaanottanut tarkastustuloksia, jotka on
pyydetty 1 kohdan mukaisesti;
c) lähtötullitoimipaikka saa tietoonsa, että tavaroiden saapumista kos
keva tiedoksianto tai tarkastustulokset lähetettiin erehdyksessä.
3.
Lähtöjäsenvaltion tulliviranomaisen on lähetettävä 2 kohdan a ala
kohdan mukaiset tietopyynnöt seitsemän päivän kuluessa kyseisessä ala
kohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä ja 2 kohdan b alakohdan
mukaiset tietopyynnöt seitsemän päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun
sovellettavan määräajan päättymisestä.
Jos kuitenkin lähtöjäsenvaltion tulliviranomainen vastaanottaa ennen
näiden määräaikojan umpeutumista tiedon siitä, ettei unionin passitus
menettely ole päättynyt asianmukaisesti, tai kyseinen tulliviranomainen
epäilee tätä, sen on lähetettävä pyyntö viipymättä.
4.
Vastaukset 2 kohdan mukaisiin tietopyyntöihin on lähetettävä 28
päivän kuluessa pyynnön lähettämispäivästä.
5.
Jos 2 kohdan mukaisen pyynnön jälkeen määrätullitoimipaikka ei
ole antanut riittäviä tietoja unionin passitusmenettelyn päättämiseksi,
lähtöjäsenvaltion tulliviranomaisen on pyydettävä menettelynhaltijaa an
tamaan kyseiset tiedot viimeistään 35 päivän kuluttua siitä, kun tiedus
telumenettely on käynnistetty.
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Kyseisen tulliviranomaisen on kuitenkin täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitetun uuden tietokoneavusteisen passitusjär
jestelmän parannuksen käyttöönottopäiviin asti pyydettävä TIR-carnet’n
haltijaa antamaan kyseiset tiedot 28 päivän kuluessa tiedustelumenette
lyn käynnistämisestä.

Menettelynhaltijan on vastattava tähän pyyntöön 28 päivän kuluessa sen
lähettämispäivästä.

6.
Jos menettelynhaltijalta 5 kohdan mukaisesti saadussa vastauk
sessa annetut tiedot eivät ole riittävät unionin passitusmenettelyn päät
tämiseksi, mutta lähtöjäsenvaltion tulliviranomainen pitää niitä riittävinä
tiedustelumenettelyn jatkamiseksi, kyseisen viranomaisen on viipymättä
lähetettävä lisätietopyyntö asianomaiselle tullitoimipaikalle.

Kyseisen tullitoimipaikan on vastattava tähän pyyntöön 40 päivän ku
luessa sen lähettämispäivästä.

7.
Jos 1–6 kohdassa säädetyn tiedustelumenettelyn aikana todetaan,
että unionin passitusmenettely oli päättynyt asianmukaisesti, lähtöjäsen
valtion tulliviranomaisen on päätettävä unionin passitusmenettely ja il
moitettava asiasta viipymättä menettelyhaltijalle ja tarvittaessa sellaisille
tulliviranomaisille, jotka ovat mahdollisesti aloittaneet kantomenettelyn.

8.
Jos 1–6 kohdassa säädetyn tiedustelumenettelyn aikana todetaan,
ettei unionin passitusmenettelyä voida saattaa päätökseen, lähtöjäsenval
tion tulliviranomaisen on vahvistettava, onko tullivelka syntynyt.

Jos tullivelka on syntynyt, lähtöjäsenvaltion tulliviranomaisen on toteu
tettava seuraavat toimenpiteet:

a) yksilöitävä velallinen;

b) määritettävä tullivelan tiedoksi antamisesta vastaava tulliviranomai
nen koodeksin 102 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

311 artikla
Tullivelan kantamisen siirtämispyyntö
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Jos lähtöjäsenvaltion tulliviranomainen saa tiedustelumenettelyn
aikana ja ennen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 77 artiklan a
alakohdassa tarkoitetun määräajan umpeutumista todisteita siitä, että ta
pahtumat, joiden perusteella tullivelka syntyy, tapahtuivat toisessa jäsen
valtiossa, kyseisen viranomaisen on viipymättä ja joka tapauksessa en
nen mainitun määräajan päättymistä lähetettävä kaikki saatavilla olevat
tiedot tulliviranomaiselle, joka on toimivaltainen kyseisessä paikassa.

2.
Tulliviranomaisen, joka on toimivaltainen kyseisessä paikassa, on
vahvistettava ottaneensa tiedot vastaan ja ilmoitettava lähtöjäsenvaltion
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tulliviranomaiselle, vastaako se tullivelan kantamisesta. Jos lähtöjäsen
valtion tulliviranomainen ei ole vastaanottanut kyseisiä tietoja 28 päivän
kuluessa, sen on viipymättä jatkettava tiedustelumenettelyä tai aloitet
tava tullivelan kantaminen.

▼M3
3.
Jos passitustoimenpiteeseen osallistuvan jäsenvaltion tulliviran
omainen on saanut ennen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 77 artik
lan a alakohdassa tarkoitetun määräajan umpeutumista todisteen siitä,
että tullivelan syntymiseen johtaneet tapahtumat ovat tapahtuneet sen
alueella, kyseisen viranomaisen on viipymättä ja joka tapauksessa ennen
mainitun määräajan päättymistä lähetettävä lähtöjäsenvaltion tulliviran
omaiselle asianmukaisesti perusteltu pyyntö siirtää vastuu tullivelan kan
tamisen aloittamisesta pyynnön esittävälle tulliviranomaiselle.

4.
Lähtöjäsenvaltion tulliviranomaisen on vahvistettava ottaneensa
vastaan 3 kohdan mukaisesti esitetyn pyynnön ja ilmoitettava pyynnön
esittävälle tulliviranomaiselle 28 päivän kuluessa pyynnön lähettämistä,
suostuuko se pyyntöön ja siihen, että vastuu tullivelan kantamisen aloit
tamisesta siirretään pyynnön esittävälle viranomaiselle.

▼B
312 artikla
Vaihtoehtoinen todiste unionin passitusmenettelyn päättymisestä
(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Unionin passitusmenettelyä on pidettävä asianmukaisesti päätty
neenä, jos menettelynhaltija esittää lähtöjäsenvaltion tulliviranomaisia
tyydyttävällä tavalla jonkin seuraavista tavaroiden tunnistamiseksi käy
tettävistä asiakirjoista:

a) määräjäsenvaltion tulliviranomaisen vahvistama asiakirja, jossa tava
rat yksilöidään ja jossa vahvistetaan, että tavarat on esitetty mää
rätullitoimipaikalle tai ne on toimitettu koodeksin 233 artiklan 4
kohdan b alakohdassa tarkoitetulle valtuutetulle vastaanottajalle;

b) sen jäsenvaltion tulliviranomaisen vahvistama asiakirja tai tullikirjan
pito, jossa vahvistetaan, että tavarat on fyysisesti viety unionin tulli
alueelta;

c) jossakin sellaisessa kolmannessa maassa laadittu tulliasiakirja, jossa
tavarat on asetettu tullimenettelyyn;

d) jossakin kolmannessa maassa laadittu asiakirja, jonka kyseisen maan
tulliviranomaiset ovat leimanneet tai muulla tavalla vahvistaneet ja
jossa todistetaan, että tavaroiden katsotaan olevan vapaassa liikkeessä
kyseisessä maassa.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen sijaan todisteena voi
daan antaa kyseisten asiakirjojen jäljennökset, jotka alkuperäiset asiakir
jat vahvistanut elin, asianomaisen kolmannen maan viranomainen tai
jäsenvaltion viranomainen on todistanut oikeiksi.
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3.
Edellä ►M1 307 artiklassa ◄ tarkoitettua tavaroiden saapumista
koskevaa tiedoksiantoa ei pidetä todisteena siitä, että unionin passitus
menettely on päättynyt asianmukaisesti.

6 alajakso
Unionin

passitusmenettelyssä
yksinkertaistukset

käytettävät

313 artikla
Yksinkertaistuksien alueellinen soveltamisala
▼M1
(Koodeksin 233 artiklan 4 kohdan a, b, c ja e alakohta)
▼B
1.
Koodeksin 233 artiklan 4 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuja
yksinkertaistuksia sovelletaan ainoastaan sellaisessa jäsenvaltiossa alka
viin passitustoimenpiteisiin, jossa yksinkertaistuslupa on myönnetty.
2.
Koodeksin 233 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja yk
sinkertaistuksia sovelletaan ainoastaan sellaisessa jäsenvaltiossa päätty
viin passitustoimenpiteisiin, jossa yksinkertaistuslupa on myönnetty.
3.
Koodeksin 233 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja yk
sinkertaistuksia sovelletaan yksinkertaistusluvassa eritellyissä jäsenvalti
oissa.

314 artikla
Valtuutetun lähettäjän suorittama tavaroiden asettaminen unionin
passitusmenettelyyn
(Koodeksin 233 artiklan 4 kohdan a alakohta)
1.
Jos valtuutettu lähettäjä aikoo asettaa tavaroita unionin passitus
menettelyyn, kyseisen lähettäjän on annettava passitusilmoitus lähtötul
litoimipaikkaan. Valtuutettu lähettäjä ei voi käynnistää unionin passitus
menettelyä ennen kuin koodeksin 233 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa
luvassa määrätty määräaika on kulunut umpeen.
2.
Valtuutetun lähettäjän on merkittävä seuraavat tiedot sähköiseen
passitusjärjestelmään:
a) kulkureitti, kun se on vahvistettu ►M1 298 artiklan ◄ mukaisesti;
b) tämän asetuksen 297 artiklan mukaisesti asetettu määräaika, jonka
kuluessa tavarat on esitettävä määrätullitoimipaikalle;
c) sinettien lukumäärä ja tarvittaessa yksilölliset sinettitunnisteet.
3.
Valtuutettu lähettäjä saa tulostaa passituksen saateasiakirjan tai
passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan vasta sen jälkeen, kun tava
roiden luovuttamista unionin passitusmenettelyyn koskeva tiedoksianto
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on vastaanotettu lähtötullitoimipaikalta. Valtuutetun lähettäjän on kui
tenkin tulostettava kyseiset asiakirjat täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitetun uuden tietokoneavusteisen passitusjär
jestelmän parannuksen käyttöönottopäiviin asti.

315 artikla
Valtuutetun
vastaanottajan
vastaanottamien
unionin
passitusmenettelyssä siirrettävien tavaroiden muodollisuudet
(Koodeksin 233 artiklan 4 kohdan b alakohta)
1.
Kun tavarat saapuvat koodeksin 233 artiklan 4 kohdan b alakoh
dassa tarkoitetussa luvassa määrättyyn paikkaan, valtuutetun vastaan
ottajan on

a) annettava viipymättä tavaroiden saapuminen ja kuljetuksen aikana
mahdollisesti sattuneet sääntöjenvastaisuudet tai muut tapahtumat
tiedoksi määrätullitoimipaikalle;

b) purettava tavarat vasta sen jälkeen, kun lupa tähän on saatu mää
rätullitoimipaikalta;

c) purkamisen jälkeen viipymättä merkittävä kirjanpitoonsa tarkastuk
sen tulokset ja kaikki muut purkamista koskevat asiaankuuluvat tie
dot;

d) annettava tavaroiden tarkastuksen tulokset ja mahdolliset sääntöjen
vastaisuudet tiedoksi määrätullitoimipaikalle viimeistään kolmantena
päivänä sen jälkeen, kun lupa tavaroiden purkamiseen on saatu.

2.
Kun määrätullitoimipaikka on vastaanottanut tiedoksiannon tava
roiden saapumisesta valtuutetun vastaanottajan tiloihin, sen on annettava
tavaroiden saapuminen tiedoksi lähtötullitoimipaikalle.

3.
Kun määrätullitoimipaikka on vastaanottanut 1 kohdan d alakoh
dassa tarkoitetun tavaroiden tarkastuksen tulokset, sen on lähetettävä
tarkastustulokset lähtötullitoimipaikalle viimeistään kuudentena päivänä
sen jälkeen, kun tavarat toimitettiin valtuutetulle vastaanottajalle.

316 artikla
Valtuutetun vastaanottajan vastaanottamien tavaroiden unionin
passitusmenettelyn päättyminen
(Koodeksin 233 artiklan 4 kohdan b alakohta)
1.
Menettelynhaltijan katsotaan täyttäneen velvoitteensa ja passitus
menettely katsotaan päättyneen koodeksin 233 artiklan 2 kohdan mu
kaisesti, kun tavarat on esitetty muuttumattomina koodeksin 233 artiklan
4 kohdan b alakohdan mukaiselle valtuutetulle vastaanottajalle luvassa
määrätyssä paikassa ja tämän asetuksen 297 artiklan 1 kohdan mukai
sesti asetetussa määräajassa.
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2.
Liikenteenharjoittajan pyynnöstä valtuutetun vastaanottajan on an
nettava tulotodistus, jossa vahvistetaan tavaroiden saapuminen koodek
sin 233 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa luvassa määrät
tyyn paikkaan ja jossa mainitaan kyseisen unionin passitustoimenpiteen
MRN. Tulotodistus on annettava liitteessä 72–03 olevan mallin mukai
sella lomakkeella.

317 artikla
Erityisten sinettien käyttöä koskevat muodollisuudet
(Koodeksin 233 artiklan 4 kohdan c alakohta)
1.
Erityisten sinettien on täytettävä tämän asetuksen 301 artiklan 1
kohdassa säädetyt vaatimukset.

Jos sinetit on vahvistanut toimivaltainen elin kansainvälisen ISO-stan
dardin Nro 17712:2013 ”Freight containers – Mechanical Seals” mukai
sesti, näiden sinettien katsotaan täyttävän kyseiset vaatimukset.

Kun kyseessä ovat konttikuljetukset, korkean turvallisuustasojen sinet
tejä on käytettävä mahdollisuuksien mukaan.

2.

Erityisessä sinetissä on oltava jompikumpi seuraavista maininnoista:

a) sen henkilön nimi, jolle on myönnetty lupa käyttää sitä koodeksin
233 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti;

b) ►C2 vastaava lyhenne tai koodi, josta lähtöjäsenvaltion tulliviran
omainen voi tunnistaa asianomaisen henkilön. ◄

3.
Menettelynhaltijan on merkittävä erityisten sinettien lukumäärä ja
sinettitunnisteet passitusilmoitukseen ja kiinnitettävä sinetit viimeistään
silloin, kun tavarat on luovutettu unionin passitusmenettelyyn.

318 artikla
Erityisten sinettien käytön tullivalvonta
(Koodeksin 233 artiklan 4 kohdan c alakohta)
Tulliviranomaisten on toteutettava seuraavat toimet:

a) annettava käytettävät erityiset sinetit ja sellaiset erityiset sinetit, jotka
se on päättänyt olla hyväksymättä sääntöjenvastaisuuksien tai teknis
ten puutteiden vuoksi, tiedoksi komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden
tulliviranomaisille;

b) tarkasteltava uudelleen hyväksymänsä ja käytössä olevat erityiset
sinetit, kun se vastaanottaa tiedon siitä, että jokin toinen viranomai
nen on päättänyt olla hyväksymättä jonkin erityisen sinetin;
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c) järjestettävä keskinäinen konsultaatio yhteisen arvioinnin tekemiseksi;

d) valvottava, miten delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 197 artiklan
mukaisesti luvan saaneet henkilöt käyttävät erityisiä sinettejä.

Tarvittaessa komissio ja jäsenvaltiot voivat yhteisymmärryksessä vah
vistaa yhteisen numerojärjestelmän sekä määritellä yhteisten turvatoi
menpiteiden ja -teknologioiden käytön.

319 artikla
Konsultaatio, joka järjestetään ennen luvan myöntämistä käyttää
sähköistä kuljetusasiakirjaa passitusilmoituksena ilma- ja
meriliikenteessä
(Koodeksin 22 artikla)
Kun asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviranomai
nen on tutkinut, täyttyvätkö delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446
191 artiklassa sekä mainitun delegoidun asetuksen ilmaliikennettä kos
kevassa 199 artiklassa tai meriliikennettä koskevassa 200 artiklassa sää
detyt edellytykset luvan myöntämiselle, sen on konsultoitava lähtö- ja
määrälentoaseman tulliviranomaisten kanssa ilmaliikenteen kyseessä ol
lessa tai lähtö- ja määräsataman tulliviranomaisten kanssa meriliikenteen
kyseessä ollessa.

Konsultaation määräaika on 45 päivää sen toimivaltaisen tulliviranomai
sen ►M1 14 artiklassa ◄ tarkoitetusta tiedoksiannosta, joka on toimi
valtainen tekemään päätöksen konsultoitavien tulliviranomaisten teke
mää tutkimusta edellyttävistä edellytyksistä ja arviointiperusteista.

320 artikla
Passitusilmoituksena käytettävän sähköisen kuljetusasiakirjan
käyttöä koskevat muodollisuudet ilma- ja meriliikenteessä
(Koodeksin 233 artiklan 4 kohdan e alakohta)
1.
Tavarat luovutetaan unionin passitusmenettelyyn, kun sähköi
sen kuljetusasiakirjan tiedot on asianomaisessa luvassa määritellyllä
menetelmällä asetettu lähtötullitoimipaikan saataville lentoasemalla
ilmaliikenteen kyseessä ollessa tai satamassa meriliikenteen kyseessä
ollessa.

2.
Kun tavarat on määrä asettaa unionin passitusmenettelyyn, menet
telynhaltijan on merkittävä asianmukaiset koodit kaikkien tavaraerien
viereen sähköisessä kuljetusasiakirjassa.

3.
Unionin passitusmenettely päättyy, kun tavarat esitetään määrätul
litoimipaikalle lentoasemalla ilmaliikenteen kyseessä ollessa tai sata
massa meriliikenteen kyseessä ollessa ja sähköisen kuljetusasiakirjan
tiedot on asetettu kyseisen tullitoimipaikan saataville asianomaisessa
luvassa määritellyllä menetelmällä.
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4.
Menettelynhaltijan on annettava viipymättä tiedoksi kaikki rikok
set ja sääntöjenvastaisuudet lähtö- ja määrätullitoimipaikoille.

5.
Unionin passitusmenettely katsotaan päätetyksi, jolleivät tulliviran
omaiset ole vastaanottaneet tietoa tai itse todenneet, ettei menettely ole
päättynyt asianmukaisesti.

7 alajakso
Kiinteillä kuljetuslaitteilla kuljetettavat tavarat

321 artikla
Kiinteillä

kuljetuslaitteilla kuljetettavat tavarat
passitusmenettelyn toiminta

ja

unionin

(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a
alakohta)
1.
Kun kiinteillä kuljetuslaitteilla kuljetettavat tavarat saapuvat unio
nin tullialueelle kyseisen kuljetuslaitteen kautta, niitä on pidettävä unio
nin tullimenettelyyn asetettuina, kun ne saapuvat mainitulle alueelle.

2.
Jos tavarat ovat jo unionin tullialueella ja ne kuljetetaan kiinteällä
kuljetuslaitteella, kyseisiä tavaroita on pidettävä unionin passitusmenet
telyyn asetettuina, kun ne asetetaan kiinteään kuljetuslaitteeseen.

3.
Kun tavarat kuljetetaan kiinteillä kuljetuslaitteilla unionin passitus
menettelyssä, menettelynhaltija on siihen jäsenvaltioon sijoittautunut
kiinteän kuljetuslaitteen käyttäjä, jonka alueen kautta tavarat saapuvat
unionin tullialueelle 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa tai siihen jä
senvaltioon sijoittautunut kuljetuslaitteen käyttäjä, jossa siirto alkaa 2
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

Menettelynhaltijan ja tulliviranomaisen on sovittava kuljetettavien tava
roiden tullivalvontamenetelmät.

4.
Koodeksin 233 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa siihen jäsenvalti
oon sijoittautunutta kiinteän kuljetuslaitteen käyttäjää, jonka alueen
kautta tavarat kuljetetaan kiinteällä kuljetusvälineellä, pidetään liiken
teenharjoittajana.

▼M4
5.

Unionin passitusmenettelyä pidetään päättyneenä, kun

a) vastaanottajan liikekirjanpitoon tehdään asianmukainen merkintä, tai

b) kiinteän kuljetuslaitteen käyttäjä on todistanut, että kiinteällä kulje
tuslaitteella kuljetetut tavarat

i) ovat saapuneet vastaanottajan laitokseen;
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ii) on hyväksytty vastaanottajan verkossa jaettaviksi; tai

iii) on viety unionin tullialueelta.

6.
Muita kuin unionitavaroita pidetään väliaikaisesti varastoituina
siitä lähtien, kun unionin passitusmenettely on päättynyt 5 kohdan a
alakohdan tai b alakohdan i tai ii alakohdan mukaisesti.
▼B
4 LUKU

Erityiskäyttö
1 jakso
Väliaikainen maahantuonti
322 artikla
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyn päättäminen rautateiden
kuljetusvälineitä, kuormalavoja ja kontteja koskevissa tapauksissa
(Koodeksin 215 artikla)
1.
Unionin rautatieliikenteen harjoittajien ja unionin ulkopuolisten
rautatieliikenteen harjoittajien välisen sopimuksen perusteella yhteisesti
käytettäviin rautateiden kuljetusvälineisiin liittyvä väliaikaisen maahan
tuonnin menettely voidaan päättää, kun rautatien kuljetusvälineet, jotka
ovat samantyyppiset tai samanarvoiset kuin unionin tullialueelle sijoit
tautuneen henkilön käyttöön asetetut, viedään tai jälleenviedään.
2.
Kuormalavojen väliaikaisen maahantuonnin menettely voidaan
päättää, kun kuormalavat, jotka ovat samantyyppiset tai samanarvoiset
kuin menettelyyn asetetut, viedään tai jälleenviedään.
3.
Konttien väliaikaisen maahantuonnin menettely voidaan päättää
kansainvälisessä kuljetuksessa poolin puitteissa käytettävien konttien
tullimenettelyä koskevan yleissopimuksen (1) mukaisesti, kun kontit,
jotka ovat samantyyppiset tai samanarvoiset kuin menettelyyn asetetut,
viedään tai jälleenviedään.

323 artikla
Tilaisuuksia varten tai tietyissä tilanteissa myytäviksi tarkoitettujen
tavaroiden menettelyn päättäminen
(Koodeksin 215 artikla)
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 234 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tettujen tavaroiden, lukuun ottamatta direktiivin 2008/118/EY 1 artiklan
1 kohdassa tarkoitettuja tavaroita, kulutusta, hävittämistä tai tilaisuu
dessa yleisölle vastikkeetta tapahtuvaa jakamista väliaikaisen maahantu
onnin menettelyn päättämiseksi on pidettävä jälleenvientinä, jos tavaroi
den paljous vastaa tilaisuuden luonnetta, kävijöiden määrää ja menette
lynhaltijan osallistumisosuutta tilaisuuteen.
(1) EYVL L 91, 22.4.1995, s. 46.
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323 a artikla
Sotilaallisen toiminnan yhteydessä kuljetettavien tai käytettävien
tavaroiden päättäminen erityisissä tapauksissa
(Koodeksin 215 artikla)
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 235 a artiklassa tarkoitettujen
tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin menettelyä päätettäessä niiden
kulutusta tai hävittämistä pidetään jälleenvientinä, jos kulutettu tai hä
vitetty määrä vastaa sotilastoiminnan luonnetta.

▼B
5 LUKU

Jalostus
Sisäinen jalostus
324 artikla
Sisäisen jalostusmenettelyn IM/EX päättämisen erityiset tapaukset
(Koodeksin 215 artikla)
1.
Sisäisen jalostusmenettelyn IM/EX päättämiseksi seuraavia pide
tään jälleenvientinä:

▼C2
a) jalostetut tuotteet toimitetaan henkilöille, joille saadaan myöntää tul
littomuus asetuksen (EY) N:o 1186/2009 (1) 128 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitettujen 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehdyn diplo
maattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen, 24 päivänä
huhtikuuta 1963 tehdyn konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopi
muksen tai 16 päivänä joulukuuta 1969 tehdyn erityisedustustoja
koskevan New Yorkin yleissopimuksen nojalla;

b) jalostetut tuotteet toimitetaan jonkin jäsenvaltion alueelle sijoittautu
neille muiden maiden puolustusvoimille, kun kyseinen jäsenvaltio
myöntää erityisen tullittomuuden neuvoston asetuksen (EY) N:o
1186/2009 131 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

▼B
c) ilma-aluksen toimittaminen;

d) avaruusaluksen ja siihen kuuluvien varusteiden toimittaminen;

▼M3
e) sellaisten pääasiallisten jalostettujen tuotteiden toimittaminen, joiden
tavanomainen tuontitulli on ”vapaa” tai joille on annettu huolto- ja
valmistustodistus (EASA 1 -lomake) tai vastaava neuvoston asetuk
sen (EU) 2018/581 (1) 2 artiklassa tarkoitettu todistus;
(1) Neuvoston asetus (EU) 2018/581, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2018, tiet
tyjen ilma-aluksiin asennettavien tai niissä käytettävien tavaroiden yhteisen
tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspensiosta ja asetuksen (EY)
N:o 1147/2002 kumoamisesta (EUVL L 98, 18.4.2018, s. 1).
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f) sellaisista toissijaisista jalostetuista tuotteista vapautuminen asiaan
kuuluvien säännösten mukaisesti, joita ei saa hävittää tullivalvon
nassa ympäristöllisistä syistä.

2.

Mitä 1 kohdassa säädetään ei koske tilannetta, jossa:

a) sisäiseen jalostusmenettelyyn IM/EX asetettuihin tavaroihin sovellet
taisiin jotakin maatalous- tai kauppapoliittista toimenpidettä, väli
aikaista tai lopullista polkumyyntitullia, tasaustullia, suojatoimenpi
dettä tai lisätullia myönnytysten keskeyttämisen vuoksi, jos tavarat
ilmoitettaisiin vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi;

▼M4
Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin tapauksissa, joissa si
säiseen jalostusmenettelyyn IM/EX asetettuihin muihin kuin unioni
tavaroihin sovellettaisiin unionin ennakkovalvontaa, jos ne olisi il
moitettu vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi, edellyttäen että si
säistä jalostusmenettelyä IM/EX koskevan luvan haltija antaa tieto
elementit asiaankuuluvan valvontatoimenpiteen mukaisesti;

▼B
b) tullivelka syntyisi koodeksin 78 artiklan 1 kohdan mukaisesti sisäi
seen jalostusmenettelyyn IM/EX asetetuista tavaroista, jotka eivät ole
alkuperätuotteita, jos luvanhaltija aikoo jälleenviedä jalostetut tuot
teet.

3.
Edellä 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa valvovan tullitoimipai
kan on sallittava sisäisen jalostusmenettelyn IM/EX päättäminen, kun
menettelyyn asetetut tavarat otetaan ensimmäisen kerran käyttöön ilmaalusten tai niiden osien valmistamiseksi, korjaamiseksi, kunnossapitämi
seksi, muuttamiseksi tai muuntamiseksi, jos menettelynhaltijan kirjanpi
dosta voidaan tarkastaa menettelyn asianmukainen soveltaminen ja toi
minta.

4.
Edellä 1 kohdan d alakohtaa sovellettaessa valvovan tullitoimipai
kan on sallittava sisäisen jalostusmenettelyn IM/EX päättäminen, kun
menettelyyn asetetut tavarat otetaan ensimmäisen kerran käyttöön satel
liittien, niiden laukaisuvälineiden ja maa-asemien varusteiden tai järjes
telmän erottamattomia osia olevien osien valmistamiseksi, korjaamisek
si, kunnossapitämiseksi, muuttamiseksi tai muuntamiseksi, jos menette
lynhaltijan kirjanpidosta voidaan tarkastaa menettelyn asianmukainen
soveltaminen ja toiminta.

5.
Edellä 1 kohdan e alakohtaa sovellettaessa valvovan tullitoimipai
kan on sallittava sisäisen jalostusmenettelyn IM/EX päättäminen, kun
menettelyyn asetetut tavarat otetaan ensimmäisen kerran käyttöön toimi
tettuihin jalostettuihin tuotteisiin tai niiden osiin liittyvissä jalostustoi
minnoissa, jos menettelynhaltijan kirjanpidosta voidaan tarkastaa menet
telyn asianmukainen soveltaminen ja toiminta.

6.
Edellä 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa sisäisen
jalostusmenettelyn luvanhaltijan on todistettava, että sisäisen jalostusme
nettelyn IM/EX päättäminen tavanomaisten sääntöjen mukaisesti on
joko mahdotonta tai taloudellisesti kannattamatonta.
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325 artikla
Jalostetut tuotteet tai tavarat, jotka katsotaan vapaaseen liikkeeseen
luovutetuiksi
(Koodeksin 215 artikla)
1.
Jos sisäisen jalostusmenettelyn IM/EX luvassa määrätään, että me
nettelyyn asetetut jalostetut tuotteet tai tavarat katsotaan vapaaseen liik
keeseen luovutetuiksi, jos niitä ei ole menettelyn päättämisen määräajan
umpeutuessa asetettu seuraavaan tullimenettelyyn tai jälleenviety, vapaa
seen liikkeeseen luovutusta koskeva tulli-ilmoitus katsotaan annetuksi ja
vastaanotetuksi ja tavaroiden luovutus myönnetyksi menettelyn päättä
misen määräajan päättymispäivänä.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sisäiseen jalostusme
nettelyyn IM/EX asetetuista tuotteista tai tavaroista tulee unionitavaroita,
kun ne saatetaan markkinoille.

VIII OSASTO
UNIONIN TULLIALUEELTA VIETÄVÄT TAVARAT
1 LUKU

Muodollisuudet ennen tavaroiden poistumista
326 artikla
Poistumista koskeva sähköinen järjestelmä
(Koodeksin 16 artiklan 1 kohta)
Tavaroiden poistumista unionin tullialueelta koskevien tietojen käsitte
lemiseen ja vaihtamiseen on käytettävä tätä varten koodeksin 16 artiklan
1 kohdan nojalla perustettua sähköistä järjestelmää.
Tämän artiklan ensimmäistä kohtaa sovelletaan täytäntöönpanopäätök
sen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin AES-jär
jestelmän käyttöönottopäivistä alkaen.

327 artikla
Tavarat, joista ei ole annettu lähtöä edeltävää ilmoitusta
(Koodeksin 267 artikla)
Kun todetaan, ettei unionin tullialueelta vietäviksi tarkoitetuista tava
roista ole annettu lähtöä edeltävää ilmoitusta, tavaroiden poistumisesta
on annettava tällainen ilmoitus, ellei velvollisuudesta sen antamiseen ole
luovuttu.

328 artikla
Riskianalyysi
(Koodeksin 264 artikla)
1.
Riskianalyysi on tehtävä ennen tavaroiden luovutusta määräajassa,
joka vastaa delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 244 artiklassa sää
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detyn
lähtöä edeltävän ilmoituksen antamisen määräajan päättymisen ja sovel
tuvin osin joko tavaroiden lastaamisen tai niiden lähtemisen välistä
aikaa.
2.
Kun velvoitteesta antaa lähtöä edeltä ilmoitus on luovuttu delegoi
dun asetuksen (EU) 2015/2446 245 artiklan nojalla, riskianalyysi on
tehtävä, kun tavarat esitetään, tavaroita koskevan tulli- tai jälleenvien
ti-ilmoituksen perusteella tai, jos niitä ei ole, muun tavaroista saatavilla
olevien tietojen perusteella.

2 LUKU

Tavaroiden poistumista koskevat muodollisuudet
329 artikla
Poistumistullitoimipaikan määrittäminen
(Koodeksin 159 artiklan 3 kohta)
1.
Lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan 2–7 kohtaa, poistu
mistullitoimipaikka on se tullitoimipaikka, joka on toimivaltainen pai
kassa, josta tavarat viedään unionin tullialueelta sen ulkopuoliseen mää
räpaikkaan.
2.
Kun tavarat viedään unionin tullialueelta kiinteällä kuljetuslaitteel
la, poistumistullitoimipaikka on vientitullitoimipaikka.
▼M3
3.
Kun tavarat lastataan merisatamassa laivaan, jota ei ole osoitettu
delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 120 artiklassa tarkoitettuun sään
nölliseen alusliikenteeseen tavaroiden kuljettamiseksi unionin tullialueen
ulkopuoliseen määräpaikkaan, poistumistullitoimipaikka on se tullitoimi
paikka, joka on toimivaltainen paikassa, jossa tavarat lastataan kyseiseen
laivaan.
4.
Kun 3 kohtaa ei sovelleta ja tavarat lastataan laivaan tai ilmaalukseen ilman myöhempää uudelleenlastaamista tavaroiden kuljettami
seksi meritse tai ilmateitse unionin tullialueen ulkopuoliseen määräpaik
kaan, poistumistullitoimipaikka on se tullitoimipaikka, joka on toimival
tainen paikassa, jossa tavarat lastataan tällaiseen laivaan tai ilma-aluk
seen.
▼B
5.
Kun tavarat on niiden vientiin luovuttamisen jälkeen asetettu ul
koiseen passitusmenettelyyn, poistumistullitoimipaikka on passitustoi
menpiteen lähtötullitoimipaikka.
6.
Kun tavarat on vientiin luovuttamisen jälkeen asetettu muuhun
passitusmenettelyyn kuin ulkoiseen passitusmenettelyyn, poistumistulli
toimipaikka on passitustoimenpiteen lähtötullitoimipaikka, jos jompi
kumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) passitustoimenpiteen määrätullitoimipaikka sijaitsee yhteistä passi
tusta soveltavassa maassa;
b) passitustoimenpiteen määrätullitoimipaikka sijaitsee unionin tullialu
een rajalla ja tavarat viedään pois mainitulta tullialueelta sen jälkeen,
kun ne ovat kuljetettu unionin tullialueeseen kuulumattoman maan
tai alueen kautta.
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▼B
7.
Pyynnöstä poistumistullitoimipaikka on se toimipaikka, joka on
toimivaltainen paikassa, jossa rautatieyhtiö, postitoiminnan harjoittaja,
lentoyhtiö tai varustamo ottaa tavarat haltuunsa niiden kuljettamiseksi
yhden kuljetussopimuksen perusteella unionin tullialueen ulkopuolelle,
edellyttäen että tavarat on määrä viedä unionin tullialueelta rautateitse,
postitse, ilmateitse tai meriteitse.
▼M3
7 a.
Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitetun
automaattisen vientijärjestelmän (AES) käyttöönottopäivästä alkaen 6
ja 7 kohtaa ei sovelleta vietäessä direktiivin 2008/118/EY 1 artiklan 1
kohdassa lueteltuun luokkaan kuuluvia unionitavaroita.
Viimeistään täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoite
tun automaattisen vientijärjestelmän (AES) käyttöönottopäivästä alkaen
7 kohtaa ei sovelleta jälleenvietäessä muita kuin unionitavaroita.
▼M1

__________

▼B
9.
Kun jälleenvientitiedonanto on määrä antaa koodeksin 274 artiklan
1 kohdan mukaisesti, poistumistullitoimipaikka on se tullitoimipaikka,
joka on toimivaltainen paikassa, jossa tavarat ovat vapaa-alueella tai
väliaikaisessa varastossa.

330 artikla
Vienti- ja poistumistullitoimipaikan välinen viestintä
(Koodeksin 267 artiklan 1 kohta)
Lukuun ottamatta tapauksia, joissa tulli-ilmoitus annetaan ilmoittajan
kirjanpitoon tehtävänä merkintänä koodeksin 182 artiklan mukaisesti,
vientitullitoimipaikan on luovuttaessaan tavarat toimitettava vienti-ilmoi
tuksen tiedot ilmoitetulle poistumistullitoimipaikalle. Näiden tietojen on
perustuttava vienti-ilmoituksessa oleviin tietoihin, joita on tarvittaessa
muutettu.

331 artikla
Tavaroiden esittäminen poistumistullitoimipaikalle
(Koodeksin 267 artikla)
1.
Henkilön, joka esittää tavarat niiden poistuessa, on sinä hetkenä,
jona tavarat esitetään poistumistullitoimipaikalle
a) ilmoitettava vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen MRN;
b) ilmoitettava mahdolliset erot ilmoitettujen ja vientiin luovutettujen
tavaroiden sekä esitettyjen tavaroiden välillä ja ilmoitettava tapauk
set, joissa tavarat on pakattu uudelleen tai lastattu kontteihin ennen
niiden esittämistä poistumistullitoimipaikalle.
c) kun ainoastaan osa vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen kattamista
tavaroista esitetään, tavarat esittävän henkilön on myös ilmoitettava
tosiasiallisesti esitettyjen tavaroiden paljous.
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▼B
Kuitenkin kun nämä tavarat esitetään kolleissa tai konteissa, kyseisen
henkilön on annettava kollien lukumäärä tiedoksi ja, jos kyseessä
ovat kontit, kontin tunnistenumerot.
►M1 2. ◄
Vientiin tai jälleenvientiin ilmoitetut tavarat voidaan
esittää muussa poistumistullitoimipaikassa kuin siinä, joka ilmoitettiin
vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksessa. Jos tosiasiallinen poistumistullitoi
mipaikka sijaitsee muussa jäsenvaltiossa kuin alun perin ilmoitettu pois
tumistullitoimipaikka, kyseisen tullitoimipaikan on pyydettävä vienti- tai
jälleenvienti-ilmoituksen tietoja vientitullitoimipaikalta.
▼M4
3.
Kun kiinteillä kuljetuslaitteilla kuljetettavat tavarat viedään unionin
tullialueelta kyseisen kuljetuslaitteen kautta, niitä on pidettävä tullille
esitettyinä, kun ne sijoitetaan kiinteään kuljetuslaitteeseen.
▼B
332 artikla
Tavaroiden poistumista koskevat muodollisuudet
(Koodeksin 267 artikla)
1.
Kun unionin tullialueelta vietäviksi tarkoitetuille tavaroille tehdään
tullitarkastukset, poistumistullitoimipaikan on tutkittava tavarat vientitul
litoimipaikalta saatujen tietojen perusteella.
2.
Kun tavarat esittävä henkilö ilmoittaa tai poistumistullitoimipaikka
havaitsee, että jotkut vietäviksi, jälleenvietäviksi tai ulkoiseen jalostuk
seen ilmoitetut tavarat puuttuvat, kun tavaroita esitetään poistumistulli
toimipaikalle, kyseisen tullitoimipaikan on ilmoitettava puuttuvista tava
roista vientitullitoimipaikalle.
3.
Kun tavarat esittävä henkilö ilmoittaa tai poistumistullitoimipaikka
havaitsee, että joitakin poistumistullitoimipaikalle esitettäviä tavaroita on
enemmän kuin mitä ilmoitettiin vientiin, jälleenvientiin tai ulkoiseen
jalostukseen, kyseisen tullitoimipaikan on estettävä liiallisten tavaroiden
poistuminen, kunnes niistä on annettu vienti- tai jälleenvienti-ilmoitus.
Tämä vienti- tai jälleenvienti-ilmoitus voidaan antaa poistumistullitoimi
paikalle.
4.
Kun tavarat esittävä henkilö ilmoittaa tai poistumistullitoimipaikka
havaitsee, että vientiin, jälleenvientiin tai ulkoiseen jalostukseen ilmoi
tettujen tavaroiden ja poistumistullitoimipaikalle esitettyjen tavaroiden
luonteen välillä on eroja, poistumistullitoimipaikan on estettävä kyseis
ten tavaroiden poistuminen, kunnes niistä on annettu vienti- tai jälleen
vienti-ilmoitus, ja ilmoitettava asiasta vientitullitoimipaikalle. Tämä
vienti- tai jälleenvienti-ilmoitus voidaan antaa poistumistullitoimipaikal
le.
5.
Liikenteenharjoittajan on annettava tavaroiden poistuminen tie
doksi poistumistullitoimipaikalle antamalla sille kaikki seuraavat tiedot:
a) lähetyksen ainutkertainen viitenumero tai kuljetusasiakirjan viitenu
mero;
b) kun tavarat esitetään kolleissa tai konteissa, kollien lukumäärä ja, jos
kyseessä ovat kontit, kontin tunnistenumerot;
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▼B
c) vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen MRN, kun sellainen on saatavilla.
▼M3
Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä velvollisuutta ei sovelleta, jos tul
liviranomaiset voivat saada kyseiset tiedot olemassa olevien kaupallis
ten, satama- tai kuljetustietojärjestelmien kautta, eikä 329 artiklan 7
kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.
▼B
6.
Kun 5 kohtaa sovelletaan, liikenteenharjoittajan haltuun tavarat
antavan henkilön on annettava liikenteenharjoittajalle kyseisessä koh
dassa tarkoitetut tiedot.
Liikenteenharjoittaja voi lastata tavarat niiden kuljettamiseksi unionin
tullialueelta, jos 5 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat liikenteenharjoittajan
saatavilla.

333 artikla
Poistumista

varten luovutettujen tavaroiden valvonta
tietojenvaihto tullitoimipaikkojen välillä

ja

(Koodeksin 267 artikla)
1.
Kun tavarat on luovutettu poistumista varten, poistumistullitoimi
paikan on valvottava niitä siihen asti, kun ne on viety pois unionin
tullialueelta.
2.
Jos poistumis- ja vientitullitoimipaikka eivät ole samat, poistumis
tullitoimipaikan on ilmoitettava vientitullitoimipaikalle tavaroiden pois
tumisesta viimeistään sitä päivää seuraavana työpäivänä, jona tavarat
ovat poistuneet unionin tullialueelta.
Kuitenkin tämän asetuksen 329 artiklan 3–7 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa poistumistullitoimipaikan on ilmoitettava vientitullitoimipai
kalle tavaroiden poistumisesta seuraavia määräaikoja noudattaen:
a) 329 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa viimeistään
sitä päivää seuraavana työpäivänä, jona laiva tai ilma-alus, johon
tavarat on lastattu, poistui lastaussatamasta tai -lentoasemalta;
b) 329 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa viimeistään sitä
päivää seuraavana työpäivänä, jona tavarat on asetettu ulkoiseen
passitusmenettelyyn;
c) 329 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa viimeistään sitä
päivää seuraavana työpäivänä, jona passitusmenettely on päätetty;
d) 329 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa viimeistään sitä
päivää seuraavana työpäivänä, jona tavarat on otettu haltuun yhden
kuljetussopimuksen nojalla.
3.
Jos poistumis- ja vientitullitoimipaikat eivät ole samat ja tavaroi
den poistuminen estetään, poistumistullitoimipaikan on ilmoitettava asi
asta vientitullitoimipaikalle viimeistään sitä päivää seuraavana työpäivä
nä, jona tavaroiden poistuminen on estetty.
▼M3
4.
Jos yhden vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen kattamat tavarat siir
retään poistumistullitoimipaikkaan ja ne poistuvat sen jälkeen unionin
tullialueelta useampana kuin yhtenä lähetyksenä ennalta arvaamattomien
olosuhteiden vuoksi, poistumistullitoimipaikka ilmoittaa vientitullitoimi
paikalle tavaroiden poistumisesta vasta sen jälkeen, kun kaikki tavarat
ovat poistuneet unionin tullialueelta.
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▼M3
5.
Jos ennalta arvaamattomissa olosuhteissa yhden vienti- tai jälleen
vienti-ilmoituksen kattamat tavarat siirretään poistumistullitoimipaikkaan
ja ne poistuvat sen jälkeen unionin tullialueelta useamman kuin yhden
poistumistullitoimipaikan kautta, kuka tahansa koodeksin 267 artiklan 2
kohdassa tarkoitetuista henkilöistä voi pyytää sitä poistumistullitoimi
paikkaa, jossa tavarat ensin esitettiin, ilmoittamaan asiasta niille muille
poistumistullitoimipaikoille, joiden kautta osa tavaroista poistuu unionin
tullialueelta. Kunkin poistumistullitoimipaikan on valvottava niiden ta
varoiden fyysistä poistumista, jotka poistuvat unionin tullialueelta ky
seisen toimipaikan kautta. Seuraavien poistumistullitoimipaikkojen on
ilmoitettava ensimmäiselle poistumistullitoimipaikalle niistä tavaroista,
jotka ovat poistuneet unionin tullialueelta kyseisten tullitoimipaikkojen
kautta. Ensimmäisen poistumistullitoimipaikan ja sitä seuraavien poistu
mistullitoimipaikkojen on vaihdettava nämä tiedot asiasta keskenään
sopien ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitettua
automaattista vientijärjestelmää käyttämättä. Ensimmäisen poistumistul
litoimipaikan on ilmoitettava vientitullitoimipaikalle, kun kaikki tavarat
ovat poistuneet unionin tullialueelta.
▼B
6.
Kun tavarat on määrä viedä unionin tullialueelta tämän asetuksen
329 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, liikenteenharjoittajan
on poistumispaikan toimivaltaisten tulliviranomaisten pyynnöstä annet
tava tiedot näistä tavaroista. Näissä tiedoissa on oltava jokin seuraavista
a) vienti-ilmoituksen MRN;
b) jäljennös asianomaisten tavaroiden yhdestä kuljetussopimuksesta;
c) lähetyksen ainutkertainen viitenumero tai kuljetusasiakirjan viitenu
mero ja, kun tavarat esitetään kolleissa tai konteissa, kollien luku
määrä ja, jos kyseessä ovat kontit, kontin tunnistenumero.
▼M3
7.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b ja
c alakohdassa säädetään, määräaika, johon mennessä poistumistullitoi
mipaikan on ilmoitettava vientitullitoimipaikalle tavaroiden poistumises
ta, on tämän asetuksen 329 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa ta
pauksissa täytäntöönpanopäätöksen 2016/578 liitteessä tarkoitetun auto
maattisen vientijärjestelmän käyttöönottopäiviin asti sitä päivää seuraava
ensimmäinen työpäivä, jona tavarat asetetaan kyseiseen passitusmenet
telyyn tai poistuvat unionin tullialueelta tai jona passitusmenettely pää
tetään.

__________

▼B
334 artikla
Vahvistus tavaroiden poistumisesta
(Koodeksin 267 artikla)
1.
Vientitullitoimipaikan on annettava ilmoittajalle tai viejälle vahvis
tus tavaroiden poistumisesta seuraavissa tapauksissa:
a) poistumistullitoimipaikka on ilmoittanut kyseiselle toimipaikalle ta
varoiden poistumisesta;
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▼B
b) kyseinen toimipaikka on sama kuin poistumistullitoimipaikka ja ta
varat ovat poistuneet;
c) kyseinen toimipaikka katsoo, että tämän asetuksen 335 artiklan 4
kohdan mukaisesti annetut todisteet ovat riittävät.
2.
Kun vientitullitoimipaikka on vahvistanut tavaroiden poistumisen
1 kohdan c alakohdan mukaisesti, sen on ilmoitettava asiasta poistumis
tullitoimipaikalle.

335 artikla
Tiedustelumenettely
(Koodeksin 267 artikla)
1.
Jos 90 päivän kuluttua tavaroiden luovutuksesta vientiin vientitul
litoimipaikalle ei ole ilmoitettu tavaroiden poistumisesta, se voi pyytää
ilmoittajaa vahvistamaan sille päivän, jona tavarat vietiin unionin tulli
alueelta, ja poistumistullitoimipaikan, josta tavarat vietiin unionin tulli
alueelta.
2.
Ilmoittaja voi omasta aloitteestaan ilmoittaa vientitullitoimipaikalle
päivät, joina tavarat vietiin unionin tullialueelta, ja poistumistullitoimi
paikat, joista tavarat vietiin unionin tullialueelta.
3.
Kun ilmoittaja antaa tiedot vientitullitoimipaikalle 1 tai 2 kohdan
mukaisesti, ilmoittaja voi pyytää vientitullitoimipaikkaa vahvistamaan
poistumisen. Tätä varten vientitullitoimipaikan on pyydettävä tietoja
tavaroiden poistumisesta poistumistullitoimipaikalta, jonka on annettava
vastaus 10 päivän kuluessa.
Jos poistumistullitoimipaikka ei vastaa kyseisessä määräajassa, vientitul
litoimipaikan on ilmoitettava asiasta ilmoittajalle.
4.
Jos vientitullitoimipaikka vahvistaa ilmoittajalle, että poistumistul
litoimipaikka ei ole vastannut 3 kohdassa tarkoitetussa määräajassa,
ilmoittaja voi esittää vientitullitoimipaikalle todisteet siitä, että tavarat
on viety unionin tullialueelta.
Tällaiset todisteet voidaan esittää erityisesti käyttäen jotakin seuraavista
menetelmistä tai niiden yhdistelmää:
a) lähetysluettelon jäljennös, jonka on allekirjoittanut tai oikeaksi todis
tanut unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut vastaanottaja;
b) maksutodiste;
c) kauppalasku;
d) lähetysluettelo;
e) asiakirja, jonka on allekirjoittanut tai oikeaksi todistanut talouden
toimija, joka on vienyt tavarat pois unionin tullialueelta;
f) asiakirja, jonka jonkin jäsenvaltion tai kolmannen maan tulliviran
omainen on käsitellyt kyseisessä valtiossa tai maassa sovellettavien
sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti;
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▼B
g) talouden toimijoiden kirjanpito tavaroista, jotka on toimitettu laivoi
hin, ilma-aluksiin tai avomerilaitoksille.

3 LUKU

Vienti ja jälleenvienti
336 artikla
Useisiin lähetyksiin sisältyvien tavaroiden vienti- tai jälleenvientiilmoitus
(Koodeksin 162 artikla)
Kun tavarat on tarkoitus viedä pois unionin tullialueelta useampana kuin
yhtenä lähetyksenä, kustakin yksittäisestä lähetyksestä on oltava erilli
nen vienti- tai jälleenvienti-ilmoitus.

337 artikla
Vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen antaminen jälkikäteen
(Koodeksin 162 ja 267 artikla)
1.
Jos vienti- tai jälleenvienti-ilmoitusta olisi vaadittu, mutta tavarat
on viety pois unionin tullialueelta ilman tällaista ilmoitusta, viejän on
annettava vienti- tai jälleenvienti-ilmoitus jälkikäteen. Kyseinen ilmoitus
on annettava tullitoimipaikassa, joka on toimivaltainen paikassa, johon
viejä on sijoittautunut. Kyseisen tullitoimipaikan on vahvistettava tava
roiden poistuminen viejälle, edellyttäen että tavarat olisi luovutettu, jos
ilmoitus olisi annettu ennen tavaroiden poistumista unionin tullialueelta,
ja sillä on hallussaan todiste siitä, että tavarat on viety unionin tulli
alueelta.

2.
Kun jälleentuotaviksi tarkoitetut unionitavarat on viety unionin
tullialueelta, mutta niitä ei ole enää tarkoitus jälleentuoda, ja erityyppistä
tulli-ilmoitusta olisi käytetty, jos tavaroita ei olisi ollut tarkoitus jälleen
tuoda, viejä voi antaa alkuperäisen ilmoituksen korvaavan vienti-ilmoi
tuksen jälkikäteen vientitullitoimipaikassa. Kyseisen tullitoimipaikan on
vahvistettava viejälle tavaroiden poistuminen.

Kuitenkin jos unionitavarat on viety unionin tullialueelta ATA- tai CPDcarnet’lla, vientitullitoimipaikan on vahvistettava viejälle tavaroiden
poistuminen, edellyttäen että ATA- tai CPD-carnet’n jälleentuontilehti
ja kantaosa mitätöidään.

338 artikla
Jälleenvienti-ilmoituksen antaminen ATAkattamista tavaroista

ja

CPD-carnet’n

(Koodeksin 159 artiklan 3 kohta)
ATA- ja CPD-carnet’n kattamien tavaroiden jälleenviennin suhteen toi
mivaltainen tullitoimipaikka on poistumistullitoimipaikka tämän asetuk
sen 221 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tullitoimipaikkojen ohella.
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▼B
339 artikla
ATA- ja CPD-carnet’n käyttö vienti-ilmoituksena
(Koodeksin 162 artikla)
1.
ATA- ja CPD-carnet’ta pidetään vienti-ilmoituksena, jos carnet on
annettu jossakin ATA-yleissopimuksen tai Istanbulin yleissopimuksen
osapuolessa ja sen on vahvistanut ja taannut unioniin sijoittautunut yh
distys sekä Istanbulin yleissopimuksen liitteessä A olevan 1 artiklan d
alakohdassa määriteltyyn takuurenkaaseen kuuluva yhdistys.
2.
ATA- ja CPD-carnet’ta ei saa käyttää unionitavaroiden vienti-il
moituksena, kun
a) kyseisiin tavaroihin sovelletaan muodollisuuksia yhteisen maatalous
politiikan mukaisten vientitukien myöntämiseksi;
b) kyseiset tavarat ovat olleet interventiovarastossa, niihin sovelletaan
niiden määräpaikkaa koskevia valvontatoimenpiteitä ja niille on suo
ritettu tullimuodollisuudet, joita sovelletaan unionin tullialueen ulko
puolisille alueille suuntautuvassa viennissä yhteisen maatalouspolitii
kan mukaisesti;
c) kyseisten tavaroiden tuontitullit voidaan palauttaa tai peruuttaa, edel
lyttäen että ne viedään unionin tullialueelta;
d) kyseiset tavarat siirretään väliaikaisen valmisteverottomuuden järjes
telmässä unionin alueella direktiivin 2008/118/EY nojalla, paitsi jos
mainitun direktiivin 30 artiklan säännöksiä sovelletaan.
3.
Kun ATA-carnet’ta käytetään vienti-ilmoituksena, vientitullitoimi
paikan on suoritettava seuraavat muodollisuudet:
a) varmennettava vientilehden A–G kohdassa olevat tiedot vertaamalla
niitä tavaroihin, joita carnet koskee;
b) täytettävä tarvittaessa carnet’n kansilehdellä oleva kohta ”Tulliviran
omaisten todistus”;
c) täytettävä vientilehden kantaosa ja H kohta;
d) merkittävä vientitullitoimipaikka jälleentuontilehden H kohdan b ala
kohtaan.
e) pidettävä vientilehti itsellään.
4.
Jos vientitullitoimipaikka on muu kuin poistumistullitoimipaikka,
vientitullitoimipaikan on suoritettava 3 kohdassa tarkoitetut muodolli
suudet, mutta se ei täytä vientilehden kantaosan 7 kohtaa, jonka täyttää
poistumistullitoimipaikka.
5.
Tavaroiden jälleentuonnin määräaika, jonka vientitulliviranomaiset
asettavat vientilehden H kohdan b alakohdassa, ei saa olla carnet’n
voimassaoloaikaa pitempi.
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▼B
340 artikla
Vientiin tai jälleenvientiin luovutetut tavarat, jotka eivät poistu
unionin tullialueelta
(Koodeksin 267 artikla)
1.
Jos vientiin tai jälleenvientiin luovutettua tavaraa ei enää ole tar
koitus viedä pois unionin tullialueelta, ilmoittajan on ilmoitettava siitä
viipymättä vientitullitoimipaikalle.
2.
Jos tavarat on jo esitetty poistumistullitoimipaikassa, henkilön,
joka vie tavarat pois poistumistullitoimipaikasta kuljettaakseen ne unio
nin tullialueella sijaitsevaan paikkaan, on ilmoitettava poistumistullitoi
mipaikalle, ettei tavaroita viedä pois unionin tullialueelta, ja esitettävä
vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen MRN:n, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta 1 kohdan soveltamista.
▼M3
3.
Jos 329 artiklan 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kul
jetussopimuksen muuttaminen johtaa siihen, että kuljetus, jonka piti
päättyä unionin tullialueen ulkopuolella, päättyy unionin tullialueen si
sällä, kyseisten yhtiöiden tai viranomaisten on ilmoitettava tästä muu
toksesta poistumistullitoimipaikalle ja ne voivat panna muutetun sopi
muksen täytäntöön ainoastaan kyseisen tullitoimipaikan etukäteissuostu
muksella.
3 a.
Viimeistään täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä
tarkoitetun automaattisen vientijärjestelmän (AES) käyttöönotosta alkaen
poistumistullitoimipaikan on ilmoitettava 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa vientitullitoimipaikalle, ettei tavaroita ole viety pois unionin
tullialueelta.
▼B
4.
Kun vienti- tai jälleenvienti-ilmoitus mitätöidään delegoidun ase
tuksen (EU) 2015/2446 248 artiklan mukaisesti, vientitullitoimipaikan
on annettava mitätöinnistä tieto ilmoittajalle ja ilmoitetulle poistumistul
litoimipaikalle.

4 LUKU

Poistumisen yleisilmoitus
341 artikla
Poistumisen

yleisilmoituksen
vastaanottamisen
toteutettavat toimenpiteet

yhteydessä

(Koodeksin 271 artikla)
Tullitoimipaikan, jossa poistumisen yleisilmoitus annetaan koodeksin
271 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on
a) rekisteröitävä poistumisen yleisilmoitus viipymättä sen vastaanotta
misen jälkeen;
b) annettava ilmoittajalle MRN;
c) tarvittaessa luovutettava tavarat niiden poistumista unionin tullialu
eelta varten.
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342 artikla
Tavarat, joista on annettu poistumisen yleisilmoitus ja joita ei viedä
unionin tullialueelta
(Koodeksin 174 artikla)
Jos tavaroita, joista on annettu poistumisen yleisilmoitus, ei ole enää
tarkoitus viedä pois unionin tullialueelta, henkilön, joka vie tavarat pois
poistumistullitoimipaikasta kuljettaakseen ne mainitulla alueella sijaitse
vaan paikkaan, on ilmoitettava poistumistullitoimipaikalle, ettei tavaroita
viedä pois unionin tullialueelta, ja esitettävä poistumisen yleisilmoituk
sen MRN:n.
5 LUKU

Jälleenvientitiedonanto
343 artikla
Jälleenvientitiedonannon vastaanottamisen yhteydessä toteutettavat
toimenpiteet
(Koodeksin 274 artikla)
Poistumistullitoimipaikan on
a) rekisteröitävä jälleenvientitiedonanto viipymättä sen vastaanottamisen
jälkeen;
b) annettava ilmoittajalle MRN;
c) tarvittaessa luovutettava tavarat niiden poistumista unionin tullialu
eelta varten.
344 artikla
Tavarat, joista on annettu jälleenvientitiedonanto ja joita ei viedä
unionin tullialueelta
(Koodeksin 174 artikla)
Jos tavaroita, joista on annettu jälleenvientitiedonanto, ei ole enää
tarkoitus viedä pois unionin tullialueelta, henkilön, joka vie tavarat
pois poistumistullitoimipaikasta kuljettaakseen ne mainitulla alueella
sijaitsevaan paikkaan, on ilmoitettava poistumistullitoimipaikalle, ettei
tavaroita viedä pois unionin tullialueelta, ja esitettävä jälleenvienti
tiedonannon MRN:n.
IX OSASTO
LOPPUSÄÄNNÖKSET

345 artikla
1

päivänä
toukokuuta
2016
voimassa
olevien
uudelleenarviointia koskevat menettelysäännöt

lupien

1.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 250 artiklan 1 kohdan mu
kaisen luvan uudelleenarvioinnin perusteella tehtävät päätökset on teh
tävä ennen 1 päivää toukokuuta 2019.
Kyseisillä päätöksillä on kumottava uudelleenarvioidut luvat ja tarvitta
essa myönnettävä uudet luvat. Kyseiset päätökset on annettava tiedoksi
luvanhaltijoille viipymättä.
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2.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 253 artiklan b alakohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa, jos uusi lupa käyttää yleisvakuutta myönne
tään jotakin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) 226 artiklan b
tai c alakohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tehdyn maksunlyk
käyspäätökseen liittyvän yleisvakuuden käyttöä koskevan luvan uudel
leenarvioinnin tuloksena, uusi lykkäys tullin maksamiselle on myönnet
tävä samanaikaisesti ilman eri toimenpiteitä koodeksin 110 artiklan mu
kaisesti.

3.
Kun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 251 artiklassa tarkoi
tetuissa luvissa viitataan asetukseen (ETY) N:o 2913/92 tai (ETY) N:o
2454/93, kyseiset viittaukset on luettava delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 liitteessä 90 olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

▼M1
4.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asetuksen (ETY) N:o
2454/93 mukaisesti annetut ja 1 päivänä toukokuuta 2016 edelleen voi
massa olleet yksinkertaistuksia koskevat unioniluvat pysyvät voimassa
täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitettujen CCI- ja
AES-järjestelmien käyttöönottopäiviin asti.

▼B
346 artikla
Ennen 1 päivää toukokuuta 2016 jätettyjä lupahakemuksia
koskevat siirtymäsäännökset
Tulliviranomaiset voivat hyväksyä, että koodeksin ja tämän asetuksen
mukaiset lupahakemukset jätetään ennen 1 päivää toukokuuta 2016.
Asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviranomainen
voi myöntää koodeksin ja tämän asetuksen mukaiset luvat ennen 1 päi
vää toukokuuta 2016. Kyseiset luvat eivät kuitenkaan ole voimassa
ennen 1 päivää toukokuuta 2016.

347 artikla
Kauppa-arvoa koskevat siirtymäsäännökset
1.
Tavaroiden kauppa-arvo voidaan määrittää ennen tämän asetuk
sen 128 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua myyntiä tapahtuvan myynnin
perusteella, kun henkilöä, jonka puolesta ilmoitus on annettu, sitoo
ennen 18 päivää tammikuuta 2016 tehty sopimus.

2.

Tätä artiklaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2017.

348 artikla
Tavaroiden luovutusta koskevat siirtymäsäännökset
Jos tavarat on ilmoitettu vapaaseen liikkeeseen, tullivarastointiin, sisäi
seen jalostukseen, tullivalvonnassa tapahtuvaan valmistukseen, väliaikai
seen maahantuontiin, tiettyyn käyttötarkoitukseen, passitukseen, vientiin
(1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992,
yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).
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tai ulkoiseen jalostukseen asetuksen (ETY) N:o 2913/92 mukaisesti
ennen 1 päivää toukokuuta 2016 mutta niitä ei ole luovutettu kyseiseen
päivään mennessä, ne on luovutettava ilmoituksessa mainittavaan me
nettelyyn koodeksin, delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 ja tämän
asetuksen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

349 artikla
Tiettyihin tullimenettelyihin, joita ei ole päätetty ennen 1 päivää
toukokuuta 2016, asetettuja tavaroita koskevat siirtymäsäännökset
1.
Jos tavarat asetettiin seuraaviin tullimenettelyihin ennen 1 päivää
toukokuusta 2016 ja menettelyä ei ole päätetty ennen kyseistä päivää,
menettely on päätettävä koodeksin, delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 ja tämän asetuksen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti:
a) tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutus, joka antaa edullisen tul
likohtelun tai johtaa alennetun tullin tai tullittomuuden soveltamiseen
tavaroiden tietyn käyttötarkoituksen perusteella;
b) A-, B-, C-, E- tai F-luokan tullivarastointi;
c) sisäinen jalostus suspensiojärjestelmässä;
d) tullivalvonnassa tapahtuva valmistus.
2.
Jos tavarat asetettiin seuraaviin tullimenettelyihin ennen 1 päivää
toukokuuta 2016 ja menettelyä ei ole päätetty ennen kyseistä päivää,
menettely on päätettävä asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ja asetuksen
(ETY) N:o 2454/93 mukaisesti:
a) D-luokan tullivarastointi;
b) väliaikainen maahantuonti;
c) sisäinen jalostus tullinpalautusjärjestelmässä;
d) ulkoinen jalostus.
D-luokan tullivarastoa koskeva menettely on kuitenkin päätettävä 1 päi
västä tammikuuta 2019 alkaen koodeksin, delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 ja tämän asetuksen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.
3.
Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 799 artiklassa tarkoitetun valvon
tatyypin II mukaiselle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon asetettujen ta
varoiden, joille ei ole osoitettu tulliselvitysmuotoa asetuksen (ETY) N:o
2454/93 mukaisesti, on 1 päivästä toukokuuta 2016 pidettävä asetettuina
tullivarastointimenettelyyn koodeksin, delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 ja tämän asetuksen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.
4.
Jos tavarat on luovutettu passitusmenettelyyn ennen 1 päivää tou
kokuuta 2016 ja kyseistä toimenpidettä ei ole päätetty kyseiseen päivään
mennessä, se on päätettävä asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ja asetuksen
(ETY) N:o 2454/93 mukaisesti.
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350 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl
keen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2016.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE A
HAKEMUKSIA
JA
PÄÄTÖKSIÄ
KOSKEVIEN
YHTEISTEN
TIETOVAATIMUSTEN MUODOT JA KOODIT
YLEISET SÄÄNNÖKSET
1. Näihin huomautuksiin sisältyviä säännöksiä sovelletaan tämän liitteen kaik
kiin osastoihin.
2. Tähän liitteeseen sisältyvien tietovaatimusten muotoja, koodeja ja tarvittaessa
rakennetta sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A sää
dettyjä hakemuksia ja päätöksiä koskeviin tietovaatimuksiin.
3. Tässä liitteessä määriteltyjä muotoja ja koodeja sovelletaan sekä hakemuksiin
ja päätöksiin, jotka on tehty käyttäen sähköistä tietojenkäsittelyjärjestelmää,
että paperisiin hakemuksiin ja päätöksiin.
4. I osastossa annetaan tietoelementtien muodot ja koodit.
5. Jos delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A käsitellyn hakemuksen
tai päätöksen tiedot ovat koodimuodossa, sovelletaan II osastossa annettua
koodiluetteloa.
6. Tietoelementin koko ei saa estää hakijaa antamasta riittävästi tietoa. Jos tar
vittavat yksityiskohtaiset tiedot eivät mahdu johonkin tietoelementin muo
toon, on käytettävä liitetiedostoja.
7. Määritteen selityksessä ”tyyppi/pituus” ilmaisee tietotyyppiä ja tiedon pituutta
koskevat vaatimukset. Tietotyyppien koodit ovat seuraavat:
a

aakkosellinen

n

numeerinen

an aakkosnumeerinen
Koodin jäljessä oleva numero ilmaisee tiedon sallitun pituuden. Merkinnässä
noudatetaan seuraavaa:
Mahdolliset kaksi pistettä ennen pituustunnistetta tarkoittavat, ettei tiedolla
ole kiinteää pituutta, mutta numeromäärällä on pituustunnisteessa määritelty
yläraja. Pilkku tietojen pituudessa tarkoittaa, että määritteessä voi olla desi
maaleja, pilkkua edeltävä numero ilmoittaa määritteen kokonaispituuden, ja
pilkun jälkeinen numero ilmoittaa pilkkua seuraavien numeroiden enimmäis
määrän.
Esimerkkejä kenttien pituudesta ja muodoista:
a1

1 aakkosellinen merkki, vakiopituus

n2

2 numeerista merkkiä, vakiopituus

an3

3 aakkosnumeerista merkkiä, vakiopituus

a..4

enintään 4 aakkosellista merkkiä

n..5

enintään 5 numeerista merkkiä

an..6

enintään 6 aakkosnumeerista merkkiä

n..7,2 enintään 7 numeerista merkkiä, enintään 2 desimaalia, erotin voi olla
kelluva.
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8. Liitteessä käytetyillä lyhenteillä tarkoitetaan seuraavia:
Lyhenne

Merkitys

TE

Tietoelementti

e.s.

Ei sovelleta

9. Toistuvuus tarkoittaa tietyn tietoelementin suurinta mahdollista esiintymisker
tojen määrää kyseisessä hakemuksessa tai päätöksessä.

▼B
I OSASTO
Hakemuksia ja päätöksiä koskevien yhteisten tietovaatimusten muodot
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

Huomautukset

1/1

Hakemuksen/päätöksen koodityyp
pi

an..4

1x

K

I osasto

1/2

Allekirjoitus/varmennus

an..256

1x

E

I osasto

1/3

Hakemustyyppi

Koodi: n1 + (tarvittaessa)
Päätöksen viitenumero
— maakoodi: a2 +
— päätöksen koodityyppi: an..4 +
— viitenumero: an..29

1x

K

I osasto

1/4

Maantieteellinen
unioni

Voimassaolokoodi:
1x
Maakoodi: 99x

K

Maakoodina käytetään kolmansien maiden
kanssa käytävää ulkomaankauppaa koske
vista yhteisön tilastoista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja
alueluokituksen ajan tasalle saattamisen
osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 anne
tussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/
2012 (1) määriteltyä koodia.

I osasto

1/5

Maantieteellinen voimassaolo –
yhteistä passitusta soveltavat maat

Maakoodi: a2

99x

E

Maakoodina käytetään ISO 3166 alpha-2
-koodeja.

I osasto

1/6

Päätöksen viitenumero

Maakoodi: a2 +
Päätöksen koodityyppi: an..4 +
Viitenumero: an..29

1x

K

Rakenne määritellään II osastossa.

I osasto

1/7

Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen

Koodattu: an8
Tai
Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

1x

E

Koodien rakenne määritellään II osastossa.

voimassaolo

–

Koodi: n1 + (tarvittaessa)
Maakoodi: a2
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I osasto

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n nimi

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

2/1

Sitovia tietoja koskevat muut ha
kemukset ja päätökset

Valintaruutu: n1 +
Hakemuksen jättömaa: a2 +
Hakemuksen jättöpaikka: an..35 +
Hakemuksen jättöpäivä: n8 (vvvvkkpp) +
Päätöksen viitenumero: a2 (maakoodi) +
an..4 (päätöksen koodityyppi) + an..29 (vii
tenumero) +
Päätöksen voimassaolon alkamispäivä n8
(vvvvkkpp) +
Tavaran koodi: an..22

Valintaruutu: 1x
Muutoin: 99x

E

I osasto

2/2

Muille sitovan tiedon saajille an
nettavia sitovia tietoja koskevat
päätökset

Valintaruutu: n1 +
Päätöksen viitenumero: a2 (maakoodi) +
an..4 (päätöksen koodityyppi) + an..29 (vii
tenumero) +
Päätöksen voimassaolon alkamispäivä n8
(vvvvkkpp) +
Tavaran koodi: an..22

Valintaruutu: 1x
Muutoin: 99x

E

I osasto

2/3

Vireillä olevat tai ratkaistut oike
udelliset tai hallinnolliset menette
lyt

Maakoodi: a2 +
Tuomioistuimen nimi: an..70 +
Tuomioistuimen osoite:
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +
Oikeudellisten ja/tai hallinnollisten menette
lyjen viitetiedot: an..512

99x

E

I osasto

2/4

Liiteasiakirjat

►M1 Asiakirjojen kokonaismäärä: n..3 +
Asiakirjatyyppi: an..70 +
Asiakirjatunniste: an..35 +
Asiakirjan päivämäärä: n8 (vvvvkkpp)

1x
999x ◄
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I osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

999x

E

2/5

Varaston tunnistenumero

an..35

I osasto

3/1

Luvan tai päätöksen hakija/haltija

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

1x

E

I osasto

3/2

Luvan tai päätöksen hakijan/halti
jan tunnistetiedot

an..17

1x

E

I osasto

3/3

Edustaja

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

1x

E

I osasto

3/4

Edustajan tunnistetiedot

an..17

1x

E

I osasto

3/5

Tulliasioista vastaavan henkilön
nimi ja yhteystiedot

Nimi: an..70 +
Puhelinnumero: an..50 +
Faksinumero: an..50 +
Sähköpostiosoite: an..50

1x

E

I osasto

3/6

Hakemuksesta vastaava yhteyshen
kilö

Nimi: an..70 +
Puhelinnumero: an..50 +
Faksinumero: an..50 +
Sähköpostiosoite: an..50

1x

E
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I osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

Huomautukset

3/7

Henkilö, joka johtaa hakemuksen
tehnyttä yritystä tai vastaa sen liik
keenjohdosta

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +
Kansallinen tunnistenumero: an..35 +
Syntymäaika: n8 (vvvvkkpp)

99x

E

I osasto

3/8

Tavaran omistaja

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

99x

E

I osasto

4/1

Paikka

e.s.

I osasto

4/2

Päivämäärä

n8 (vvvvkkpp)

1x

E

I osasto

4/3

Paikka, jossa tullitarkoituksiin so
veltuva pääkirjanpito hoidetaan tai
jossa se on saatavilla

Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35
TAI
UN/LOCODE an..17

1x

E

Jos sijaintipaikka ilmaistaan UN/LOCODEkoodilla, rakenteen on noudatettava kuvaus
ta, joka annetaan satamien ja muiden kaup
pa- ja liikennepaikkojen UN/LOCODE-koo
dia koskevassa UN-ECE-suosituksessa 16.

I osasto

4/4

Paikka, jossa kirjanpitoa säilyte
tään

Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35
TAI
UN/LOCODE an..17

99x

E

Jos sijaintipaikka ilmaistaan UN/LOCODEkoodilla, rakenteen on noudatettava kuvaus
ta, joka annetaan satamien ja muiden kaup
pa- ja liikennepaikkojen UN/LOCODE-koo
dia koskevassa UN-ECE-suosituksessa 16.

E

Tietoelementtiä käytetään ainoastaan pape
risten hakemusten ja päätösten tapauksessa.
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I osasto

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

4/5

Ensimmäinen käyttö- tai jalostus
paikka

Maa: a2 +
Sijaintipaikkakoodin tyyppi: a1 +
Tunnisteen tarkenne: a1 +
Koodattu:
Sijaintipaikan tunnistetiedot: an..35 +
Lisätunniste: n..3
TAI
Vapaamuotoinen kuvaus:
Katuosoite: an..70 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

1x

E

I osasto

4/6

Päätöksen voimassaolon [pyydetty]
alkamispäivä

n8 (vvvvkkpp)
TAI
Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

I osasto

4/7

Päätöksen
mispäivä

n8 (vvvvkkpp)

1x

E

I osasto

4/8

Tavaran sijaintipaikka

9999x

E

voimassaolon

päätty

Maa: a2 +
Sijaintipaikkakoodin tyyppi: a1 +
Tunnisteen tarkenne: a1 +
Koodattu:
Sijaintipaikan tunnistetiedot: an..35 +
Lisätunniste: n..3
TAI
Vapaamuotoinen kuvaus.
Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

Sijaintipaikan ilmaisemiseen käytetään ra
kennetta ja koodeja, jotka määritellään liit
teessä B TE:lle 5/23 Tavaran sijaintipaikka.

Sijaintipaikan ilmaisemiseen käytetään ra
kennetta ja koodeja, jotka määritellään liit
teessä B TE:lle 5/23 Tavaran sijaintipaikka.
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I osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

Huomautukset

4/9

Käyttö- tai jalostuspaikka tai -pai
kat

Maa: a2 +
Sijaintikoodin tyyppi: a1 +
Tunnisteen tarkenne: a1 +
Koodattu:
Sijaintipaikan tunnistetiedot: an..35 +
Lisätunniste: n..3
TAI
Vapaamuotoinen kuvaus.
Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

999x

E

Sijaintipaikan ilmaisemiseen käytetään ra
kennetta ja koodeja, jotka määritellään liit
teessä B TE:lle 5/23 Tavaran sijaintipaikka.

I osasto

4/10

Asettamistullitoimipaikka (-paikat)

an8

999x

E

Koodien rakenne määritellään II osastossa
TE:lle 1/7 Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen

I osasto

4/11

Menettelyn päättävä(t) tullitoimi
paikka (-paikat)

an8

999x

E

Koodien rakenne määritellään II osastossa
TE:lle 1/7 Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen.

I osasto

4/12

Vakuustullitoimipaikka

an8

1x

E

Koodien rakenne määritellään II osastossa
TE:lle 1/7 Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen.

I osasto

4/13

Valvova tullitoimipaikka

an8

1x

E

Koodien rakenne määritellään II osastossa
TE:lle 1/7 Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen.

I osasto

4/14

Määrätullitoimipaikka (-paikat):

an8

999x

E

Koodien rakenne määritellään II osastossa
TE:lle 1/7 Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen.
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I osasto

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

4/15

Lähtötullitoimipaikka (-paikat)

an8

999x

E

I osasto

4/16

Määräaika

n..4

1x

E

I osasto

4/17

Menettelyn päättämisen määräaika

Aika: n..2 +
Valintaruutu: n1 +
Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

I osasto

4/18

Päätöstilitys

Valintaruutu: n1 +
Määräaika: n2 +
Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

I osasto

5/1

Tavaran koodi

999x
Ensimmäinen alajako (yhdistetyn nimikkeis
Sitovaa tietoa koske
tön koodi) an..8 +
vat päätökset:
Toinen alajako (Taric-alanimike) an2 +
Kolmas alajako (Taric-lisäkoodi(t)): an4 +
1x
Neljäs alajako (kansalliset lisäkoodi(t)):
an..4

E

I osasto

5/2

Tavaran kuvaus

Vapaamuotoinen teksti: an..512
999x
Sitovaa tariffitietoa koskevan hakemuksen ja Sitovaa tietoa koske
päätöksen tapauksessa muodon on oltava
vat päätökset:
an..2560
1x

E

I osasto

5/3

Tavaran paljous

Mittayksikkö: an..4 +
Paljous: n..16,6

E

►M1 999x
Sitovaa tietoa koske
vat päätökset: 1x ◄

Koodien rakenne määritellään II osastossa
TE:lle 1/7 Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen.
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I osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

5/4

Tavaran arvo

Valuutta: a3 +
Määrä: n..16,2

999x

E

I osasto

5/5

Tuotto

Vapaamuotoinen teksti: an..512

999x

E

I osasto

5/6

Vastaavat tavarat

Tavaran koodi: an8 +
Valintaruutu: n1 +
Koodi: n1 +
Tavaran kaupallinen laatu ja tekniset omi
naisuudet: an..512

999x

E

I osasto

5/7

Jalostetut tuotteet

Tavaran koodi: an8 +
Tavaran kuvaus: an..512

999x

E

I osasto

5/8

Tavaroiden tunnistetiedot:

Koodi: n1 +
Vapaamuotoinen teksti: an..512

999x

K

I osasto

5/9

Luvan ulkopuolelle jätetyt tavara
ryhmät ja siirrot.

an6

999x

E

I osasto

6/1

Kiellot ja rajoitukset

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

I osasto

6/2

Taloudelliset edellytykset

n..2 +
Vapaamuotoinen teksti: an..512

999x

K

I osasto

6/3

Yleiset huomautukset

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

I osasto

7/1

Liiketoimen tyyppi

Valintaruutu: n1 +
Erityismenettelyn tyyppi a..70

99x

E

Valuutta ilmaistaan ISO-alpha-3-valuutta
koodeilla (ISO 4217).

Voidaan käyttää koodeja, jotka annetaan II
osastossa TE:lle 5/8 Tavaroiden tunnistetie
dot.
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I osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

7/2

Tullimenettelyn tyyppi

Menettelyn koodi: an2 +
Päätöksen viitenumero (maakoodi: a2 + pää
töksen koodityyppi: an..4 + Viitenumero:
an..29)

99x

E

I osasto

7/3

Ilmoituksen tyyppi

Ilmoituksen tyyppi: n1 +
Päätöksen viitenumero (maakoodi: a2 + pää
töksen koodityyppi: an..4 + Viitenumero:
an..29)

9x

K

I osasto

7/4

Toimien lukumäärä

n..7

1x

E

I osasto

7/5

Tiedot suunnitellusta toiminnasta

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

I osasto

8/1

Tullitarkoituksiin soveltuvan pää
kirjanpidon tyyppi

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

I osasto

8/2

Kirjanpidon tyyppi

Vapaamuotoinen teksti: an..512

99x

E

Tullimenettelyn tyypin ilmaisemiseen käyte
tään koodeja, jotka annetaan liitteessä B
TE:lle 1/10 Menettely. Jos lupaa on tarkoi
tus käyttää passitusmenettelyssä, käytetään
koodia ”80”.
Jos lupaa on tarkoitus käyttää väliaikaiseen
varastointiin tarkoitettujen tilojen pitämi
seen, käytetään koodia ”XX”.
►M1 Jos lupaa on tarkoitus käyttää tulli
varastojen käyttöön, käytetään seuraavia
koodeja:
— koodi ”XR” tyypin I mukaista yleistä
tullivarastoa varten,
— koodi ”XS” tyypin II mukaista yleistä
tullivarastoa varten,
— koodi ”XU” yksityistä tullivarastoa
varten. ◄
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I osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

8/3

Tietojen saatavuus

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

I osasto

8/4

Näytteet jne.

Valintaruutu: n1

1x

E

I osasto

8/5

Lisätiedot

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

I osasto

8/6

Vakuus

Valintaruutu: n1 +
GRN: an..24

1x

K

I osasto

8/7

Vakuuden määrä

Valuutta: a3 +
Määrä: n..16,2

1x

E

I osasto

8/8

Oikeuksien ja velvollisuuksien siir
to

Valintaruutu: n1 +
Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

I osasto

8/9

Avainsanat

Vapaamuotoinen teksti: an..70

99x

E

I osasto

8/10

Tiedot varastoista

Vapaamuotoinen teksti: an..512

999x

E

I osasto

8/11

Unionitavaroiden varastointi

Valintaruutu: n1 +
Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

I osasto

8/12

Suostumus julkaisemiseen luvan
haltijoiden luettelossa

Valintaruutu: n1

1x

E

I osasto

8/13

Koodeksin 86 artiklan 3 kohdan
mukaisesti kannettavan tuontitullin
laskeminen

Valintaruutu: n1

1x

E

II osasto

II/1

STT-päätöksen uudelleen antami
nen

Valintaruutu: n1 +
STT-päätöksen viitenumero: a2 (maakoodi) +
an..4 (päätöksen koodityyppi) + an..29 (vii
tenumero) +
STT-päätöksen voimassaolo: n8 (vvvvkkpp)
+
Tavaran koodi: an..22

1x

E

Valuutta ilmaistaan ISO-alpha-3-valuutta
koodeilla (ISO 4217).
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I osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

II/2

Tullinimikkeistö

Valintaruutu: n1 +
an..70

1x

E

II osasto

II/3

Kauppanimi ja lisätiedot

Vapaamuotoinen teksti: an..2560

1x

E

II osasto

II/4

Tavaran luokittelun perustelut

Vapaamuotoinen teksti: an..2560

1x

E

II osasto

II/5

Hakijan toimittama aineisto, jonka
perusteella STT-päätös on annettu

Valintaruutu: n1

99x

E

II osasto

II/6

Kuvat

Valintaruutu: n1

1x

E

II osasto

II/7

Hakemuksen jättöpäivä

n8 (vvvvkkpp)

1x

E

II osasto

II/8

Jatketun käytön päättymispäivä

n8 (vvvvkkpp)

1x

E

II osasto

II/9

Mitätöinnin syy

n2

1x

K

II osasto

II/10

Hakemuksen rekisteröintinumero

Maakoodi: a2 +
Päätöksen koodityyppi: an..4 +
Viitenumero: an..29

E

III osasto

III/1

Oikeusperusta

e.s.

E

III osasto

III/2

Tavaran koostumus

e.s.

E

III osasto

III/3

Tiedot alkuperän määrittämiseksi

e.s.

E

III osasto

III/4

Merkitään, mitkä tiedot ovat luot
tamuksellisia

e.s.

E

III osasto

III/5

Alkuperämaa ja oikeusperusta

e.s.

E

Käytetään rakennetta, joka määritellään II
osastossa TE:lle 1/6 Päätöksen viitenumero.
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II osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

III/6

Alkuperän määrittämisen peruste
lut

e.s.

E

III osasto

III/7

Noudettuna-hinta

e.s.

E

III osasto

III/8

Käytetyt ainekset, alkuperämaa,
yhdistetyn nimikkeistön koodi ja
arvo

e.s.

E

III osasto

III/9

Kuvaus jalostuksesta alkuperäase
man saamiseksi

e.s.

E

III osasto

III/10

Kieli

a2

E

IV osasto

IV/1

Hakijan oikeudellinen muoto

an.. 50

1x

E

IV osasto

IV/2

Perustamispäivä

n8 (vvvvkkpp)

1x

E

IV osasto

IV/3

Hakijan asema(t) kansainvälisessä
toimitusketjussa

an..3

99x

K

IV osasto

IV/4

Jäsenvaltiot,
suoritetaan

Maa: a2 +
Katuosoite: an..70 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +
Laitoksen tyyppi
an..70 (vapaamuotoinen teksti)

99x

E

IV osasto

IV/5

Rajanylitystä koskevat tiedot

an8

99x

E

joissa

tullitoiminta

Kielen ilmaisemiseen käytetään ISO alpha-2
-koodeja vuonna 2002 annetun standardin
ISO–639–1 mukaisesti.

Koodien rakenne määritellään II osastossa
TE:lle 1/7 Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen.
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III osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n nimi

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

IV/6

►M3 Aiemmin myönnetyt yksin
kertaistukset tai helpotukset, kan
sainvälisten yleissopimusten, kan
sainvälisen standardisoimisjärjes
tön vahvistaman kansainvälisen
standardin tai Euroopan standar
dointikomitean vahvistaman eu
rooppalaisen standardin tai kol
mannessa maassa annetun, sopi
muksessa tunnustetun AEO-ase
maa vastaavan aseman antavien to
distusten perusteella annetut vaa
rattomuus- ja turvallisuustodistukset ◄

Yksinkertaistuksen/helpotuksen
tyyppi:an..
70 +
Todistuksen tunnistenumero: an..35 +
Maakoodi: a2 +
Tullimenettelyn koodi: an2

99x

E

IV osasto

IV/7

Suostumus AEO-luvan tietojen
vaihtamiseen valtuutetun talouden
toimijan aseman vastavuoroista
tunnustamista ja vaarattomuuteen
liittyviä toimenpiteitä koskevissa
kolmansien maiden kanssa teh
dyissä sopimuksissa/järjestelyissä
vahvistettujen järjestelmien asian
mukaisen toiminnan turvaamiseksi.

Valintaruutu: n1 +
Translitteroitu nimi: an..70 +
Translitteroitu katuosoite: an..70 +
Translitteroitu postinumero: an..9 +
Translitteroitu postitoimipaikka: an..35

1x

E

IV osasto

IV/8

Pysyvä toimipaikka

Nimi an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +
Alv-tunniste: an..17

99x

E

IV osasto

IV/9

Toimisto(t), jo(i)ssa tulliasiakirjoja
säilytetään ja jo(i)ssa ne ovat saa
tavilla

Nimi an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

99x

E

Tullimenettelyn tyypin ilmaisemiseen käyte
tään koodeja, jotka annetaan liitteessä B
TE:lle 1/10 Menettely.
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IV osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

IV/10

Paikka, jossa yleiset logistiset toi
met toteutetaan:

Nimi an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

1x

E

IV osasto

IV/11

Liiketoiminta

an..4

99x

E

V osasto

V/1

Yksinkertaistuksen tyyppi ja luon
ne

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

VI osasto

VI/1

Tullin ja muiden maksujen määrä

Valuutta: a3 +
Määrä: n..16,2

99x

E

VI osasto

VI/2

Keskimääräinen aika tavaran me
nettelyyn asettamisesta menettelyn
päättämiseen

Vapaamuotoinen teksti: an…35

99x

E

VI osasto

VI/3

Vakuuden taso

Vakuuden tason koodi: a2
Vapaamuotoinen teksti: an..512

99x

K

VI osasto

VI/4

Vakuuden muoto

Vakuuden muoto: n..2 +
Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +
Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

K

Käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 (2) sää
dettyjä koodeja.

Valuutta ilmaistaan ISO-alpha-3-valuutta
koodeilla (ISO 4217).
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IV osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

Huomautukset

VI osasto

VI/5

Viitemäärä

Valuutta: a3 +
Määrä: n..16,2
Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

VI osasto

VI/6

Maksun määräaika

n1

1x

K

VII osasto

VII/1

Maksunlykkäyksen tyyppi

n1

1x

K

VIII osasto

VIII/1

Oikeutus tullivelan kantamiseen

an..35

999x

E

VIII osasto

VIII/2

Tullitoimipaikka, jossa tullivelka
on annettu tiedoksi

an8

1x

E

Koodien rakenne määritellään II osastossa
TE:lle 1/7 Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen.

VIII osasto

VIII/3

Tavaran sijaintipaikasta vastaava
tullitoimipaikka

an8

1x

E

Koodien rakenne määritellään II osastossa
TE:lle 1/7 Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen.

VIII osasto

VIII/4

Tavaran sijaintipaikasta vastaavan
tullitoimipaikan huomautukset

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

VIII osasto

VIII/5

Tullimenettely (muodollisuuksien
ennalta
suorittamista koskeva
pyyntö)

Menettelyn koodi: an2 +
Valintaruutu: n1 +
Päätöksen viitenumero (maakoodi: a2 + pää
töksen koodityyppi: an..4 + Viitenumero:
an..29)

1x

E

Käytetään koodeja, jotka annetaan liitteessä
B TE:lle 1/10 Menettely.

VIII osasto

VIII/6

Tullausarvo

Valuutta: a3 +
Määrä: n..16,2

1x

E

Valuutta ilmaistaan ISO-alpha-3-valuutta
koodeilla (ISO 4217).

VIII osasto

VIII/7

Tuonti- tai vientitullin määrän pa
lauttaminen tai peruuttaminen

Valuutta: a3 +
Määrä: n..16,2

1x

E

Valuutta ilmaistaan ISO-alpha-3-valuutta
koodeilla (ISO 4217).

Valuutta ilmaistaan ISO-alpha-3-valuutta
koodeilla (ISO 4217).
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▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

VIII/8

Tuonti- tai vientitullin tyyppi

Unionin koodit: a1+n2
Kansalliset koodit: n1+an2

99x

E

VIII osasto

VIII/9

Oikeusperusta

a1

1x

K

VIII osasto

VIII/10

Tavaroiden käyttötarkoitus
määräpaikka

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

VIII osasto

VIII/11

Muodollisuuksien
määräaika

n..3

1x

E

VIII osasto

VIII/12

Päätöksen tekevän tulliviranomai
sen lausunto

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

VIII osasto

VIII/13

Kuvaus palauttamisen tai peruutta
misen perusteista

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

VIII osasto

VIII/14

Pankkiyhteys- ja tilitiedot

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

IX osasto

IX/1

Tavaroiden kuljetus

Oikeusperustan koodi: an1 +
EORI-numero: an..17 +
maa: a2 +
Sijaintikoodin tyyppi: a1 +
Tunnisteen tarkenne: a1 +
Koodattu:
Sijaintipaikan tunnistetiedot: an..35 +
Lisätunniste: n..3
TAI
Vapaamuotoinen kuvaus:
Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

999x

K

tai

suorittamisen

Käytetään koodeja, jotka annetaan liitteessä
B TE:lle 4/3 Verojen laskeminen – verolaji.

Väliaikaisen varaston osoitteen ilmaisemi
seen käytetään rakennetta ja koodeja, jotka
määritellään liitteessä B TE:lle 5/23 Tavaran
sijaintipaikka.
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VIII osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

X/1

Jäsenvaltio(t), jo(i)ta säännöllinen
liikenne koskee

Tarkenne n1 +
Maakoodi: a2

99x

K

X osasto

X/2

Aluksen nimi

Aluksen nimi an..35 +
Aluksen IMO-numero: IMO + n7

99x

E

X osasto

X/3

Käyntisatamat

an8

99x

E

X osasto

X/4

►C2 Sitoumus ◄

Valintaruutu: n1

1x

E

XI osasto

XI/1

Unionitavaroiden tullioikeudellista
asemaa koskevan todisteen rekiste
röinnistä vastaava(t) tullitoimi
paikka (-paikat)

an8

999x

E

XII osasto

XII/1

Täydentävän ilmoituksen antami
sen määräaika

n..2

1x

E

XII osasto

XII/2

Alihankkija

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

1x

E

XII osasto

XII/3

Alihankkijan tunnistetiedot

an..17

1x

E

XIII osasto

XIII/1

Lupamenettelyyn muissa jäsenval
tioissa osallistuvat yritykset

Nimi an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

999x

E

Käytetään komission asetuksessa (EU) N:o
1106/2012 säädettyjä maakoodeja.

Koodien rakenne määritellään II osastossa
TE:lle 1/7 Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen.

Koodien rakenne määritellään II osastossa
TE:lle 1/7 Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen.
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X osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

XIII/2

Lupamenettelyyn muissa jäsenval
tioissa osallistuvien yritysten tun
nistetiedot

an..17

999x

E

XIII osasto

XIII/3

Tavaroiden esittämisen tullitoimi
paikka (-paikat)

an8

999x

E

XIII osasto

XIII/4

Alv-, valmistevero- ja tilastoviran
omaisten tunnistetiedot

Nimi an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

999x

E

XIII osasto

XIII/5

Alv:n maksutapa

a1

1x

E

XIII osasto

XIII/6

Veroedustaja

Nimi an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

99x

E

XIII osasto

XIII/7

Veroedustajan tunnistetiedot

an..17

99x

E

XIII osasto

XIII/8

Veroedustajan
koodi

n1

1x (kutakin edustajaa
kohden)

K

XIII osasto

XIII/9

Valmisteveroa koskevista muodol
lisuuksista vastaava henkilö

99x

E

asemaa

koskeva

Nimi an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

Koodien rakenne määritellään II osastossa
TE:lle 1/7 Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen.

Käytetään koodeja, jotka annetaan liitteessä
B TE:lle 4/8 Verojen laskeminen – maksu
tapa.

Käytettävä alv-tunnistetta.
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XIII osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

XIII/10

Valmisteveroa koskevista muodol
lisuuksista vastaavan henkilön tun
nistetiedot

an..17

99x

E

XIV osasto

XIV/1

Vapautus tavaroiden esittämistä
koskevasta ilmoituksesta

Valintaruutu n1 +
Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

XIV osasto

XIV/2

Vapautus lähtöä edeltävästä ilmoi
tuksesta

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

XIV osasto

XIV/3

Paikasta, jossa tavarat ovat saa
tavilla tarkastusta varten, vastaava
tullitoimipaikka

an8

1x

E

XIV osasto

XIV/4

►M3 Määräaika täydentävän il
moituksen antamiselle ◄

n..2

1x

E

XV osasto

XV/1

Talouden toimijalle siirrettyjen
muodollisuuksien ja tarkastusten
yksilöinti

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

XVI osasto

XVI/1

Taloudellinen toiminta

n1

1x

K

XVI osasto

XVI/2

Punnituslaitteet

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

XVI osasto

XVI/3

Lisävakuudet

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

XVI osasto

XVI/4

Ennakkoilmoitus tulliviranomaisil
le

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

Koodien rakenne määritellään II osastossa
TE:lle 1/7 Päätöksen tekevä tulliviranomai
nen.
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XIII osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

XVII/1

Ennakkovienti (SJ EX/IM)

Valintaruutu: n1 +
Määräaika: n..2

1x

E

XVII osasto

XVII/2

Vapaaseen liikkeeseen
päätöstilityksellä

Valintaruutu: n1

1x

E

XVIII osasto

XVIII/1

Vakiovaihtojärjestelmä

Valintaruutu: n1 +
Vakiovaihtojärjestelmän tyyppi: n1 +
Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

K

XVIII osasto

XVIII/2

Korvaavat tuotteet

Tavaran koodi: an..8 +
Kuvaus: an..512
Koodi: n1

999x

K

XVIII osasto

XVIII/3

Korvaavien tuotteiden ennakkotu
onti

Valintaruutu: n1 +
Määräaika: n..2

1x

E

XVIII osasto

XVIII/4

Jalostettujen tuotteiden ennakkotu
onti (UJ IM/EX)

Valintaruutu: n1 +
Määräaika: n..2

1x

E

XIX osasto

XIX/1

Väliaikainen poissiirtäminen

Valintaruutu: n1 +
Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

XIX osasto

XIX/2

Hävikki

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

XX osasto

XX/1

Tunnistamistoimenpiteet

Vapaamuotoinen teksti: an..512
Päätöksen viitenumero (maakoodi: a2 +
Päätöksen koodityyppi an..4 +
Viitenumero: an..29)

1x

E

luovutus

Erityisten sinettien käyttöä koskevien lupien
rakenteen on noudatettava rakennetta, joka
määritellään II osastossa TE:lle 1/6 Päätök
sen viitenumero.
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XVII osasto

Huomautukset

▼B
Viittaus osastoon
delegoidun asetuk TE:n järjessen (EU) 2015/2446 tys-numero
liitteessä A

TE:n nimi

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

Toistuvuus

Koodi-luettelo
II osas-tossa
(K/E)

XX osasto

XX/2

Yleisvakuus

Valintaruutu: n1 +
Päätöksen viitenumero (maakoodi: a2 +
Päätöksen koodityyppi an..4 +
Viitenumero: an..29)

1x

E

XXI osasto

XXI/1

Sinetin tyyppi

Vapaamuotoinen teksti: an..512

1x

E

Huomautukset

Yleisvakuuden antamista tai vakuudesta va
pauttamista koskevien lupien rakenteen on
noudatettava rakennetta, joka määritellään
II osastossa TE:lle 1/6 Päätöksen viitenume
ro.

(1) Komission asetus (EU) N:o 1106/2012, annettu 27 päivänä marraskuuta 2012, kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen
eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).
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▼B
II OSASTO
Hakemuksia ja päätöksiä koskeviin yhteisiin tietovaatimuksiin liittyvät
koodit
1. JOHDANTO
Tässä osastossa annetaan hakemuksiin ja päätöksiin käytettävät koodit.
2. KOODIT
1/1. Hakemuksen/Päätöksen koodityyppi
Käytettävä seuraavia koodeja:

Koodi

Hakemuksen/Päätöksen tyyppi

Sarakkeen otsake de
legoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 liit
teessä A olevassa
taulukossa

STT

Sitovaa tariffitietoa koskeva hakemus tai päätös

1a

SAT

Sitovaa alkuperätietoa koskeva hakemus tai päätös

1b

AEOC

Valtuutetun talouden toimijan asemaa koskeva hakemus
tai valtuutus – tulliyksinkertaistukset

2

AEOS

Valtuutetun talouden toimijan asemaa koskeva hakemus
tai valtuutus – vaarattomuus ja turvallisuus

2

AEOF

Valtuutetun talouden toimijan asemaa koskeva hakemus
tai valtuutus – tulliyksinkertaistukset / vaarattomuus ja
turvallisuus

2

CVA

Tavaroiden tullausarvoon sisältyvien määrien määrittämi
sen yksinkertaistamista koskeva hakemus tai lupa

3

CGU

Hakemus tai lupa yleisvakuuden antamiseksi, mahdollinen
alennus tai vapautus mukaan lukien

4a

DPO

Maksunlykkäystä koskeva hakemus tai lupa

4b

REP

Tuonti- tai vientitullin määrien palautusta koskeva hake
mus tai päätös

4c

REM

Tuonti- tai vientitullin määrien peruutusta koskeva hake
mus tai päätös

4c

TST

Tavaroiden väliaikaiseen varastointiin tarkoitettujen varas
totilojen pitoa koskeva hakemus tai lupa

5

RSS

Säännöllistä liikennettä koskeva hakemus tai lupa

6a

ACP

Unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskevan todis
teen valtuutetun antajan asemaa koskeva hakemus tai val
tuutus

6b

SDE

Yksinkertaistetun ilmoituksen käyttöä koskeva hakemus
tai lupa

7a

CCL

Keskitettyä tulliselvitystä koskeva hakemus tai lupa

7b

EIR

Hakemus tai lupa tulliselvityksen tekemiseksi ilmoittajan
kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä, myös vientimenettelyä
varten

7c

SAS

Oma-aloitteista määräämistä koskeva hakemus tai lupa

7d
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▼B

Koodi

Hakemuksen/Päätöksen tyyppi

Sarakkeen otsake de
legoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 liit
teessä A olevassa
taulukossa

AWB

Banaanien valtuutetun punnitsijan asemaa koskeva hake
mus tai valtuutus

7 e

IPO

Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskeva hakemus tai
lupa

8a

OPO

Ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä koskeva hakemus tai
lupa

8b

EUS

Tiettyä käyttötarkoitusta koskeva hakemus tai lupa

8c

TEA

Väliaikaista maahantuontia koskeva hakemus tai lupa

8d

CWP

Tavaroiden tullivarastointiin yksityisessä tullivarastossa
tarkoitettujen varastotilojen pitoa koskeva hakemus tai lu
pa

8e

CW1

Tavaroiden tullivarastointiin tyypin I mukaisessa yleisessä
tullivarastossa tarkoitettujen varastotilojen pitoa koskeva
hakemus tai lupa

8e

CW2

Tavaroiden tullivarastointiin tyypin II mukaisessa ylei
sessä tullivarastossa tarkoitettujen varastotilojen pitoa kos
keva hakemus tai lupa

8e

ACT

TIR-menettelyn valtuutetun vastaanottajan asemaa kos
keva hakemus tai valtuutus

9a

ACR

Unionin passitusmenettelyn valtuutetun lähettäjän asemaa
koskeva hakemus tai valtuutus

9b

ACE

Unionin passitusmenettelyn valtuutetun vastaanottajan ase
maa koskeva hakemus tai valtuutus

9c

SSE

Erityisten sinettien käyttöä koskeva hakemus tai lupa

9d

TRD

Sellaisen passitusilmoituksen, jossa toimitettavia tietoja
vaaditaan vähemmän, käyttöä koskeva hakemus tai lupa

9e

ETD

Lupa käyttää sähköistä kuljetusasiakirjaa tulli-ilmoitukse
na

9 f

1/3. Hakemustyyppi
Käytettävä seuraavia koodeja:
1 ensimmäinen hakemus
2 päätöksen muuttamista koskeva hakemus
3 päätöksen uusimista koskeva hakemus
4 päätöksen kumoamista koskeva hakemus
1/4 Maantieteellinen voimassaolo – unioni
Käytettävä seuraavia koodeja:
1 hakemus tai lupa voimassa kaikissa jäsenvaltioissa
2 hakemus tai lupa voimassa vain tietyissä jäsenvaltioissa
3 hakemus tai lupa voimassa vain yhdessä jäsenvaltiossa
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▼B
1/6. Päätöksen viitenumero
Päätöksen viitenumero koostuu seuraavista osista:

Kenttä

Sisältö

1

Päätöksen tehneen jäsen
valtion tunnus (ISO alpha
2 -maakoodi)

a2

PT

2

Päätöksen koodityyppi

an..4

SSE

3

Päätöksen maakohtainen
yksilöllinen tunniste

an..29

1234XYZ12345678909876543210AB

Muoto

Esimerkkejä

Kenttä 1 kuten edellä.
Kenttään 2 merkitään koodi, joka määritellään tässä osastossa TE:lle 1/1
Päätöksen koodityyppi.
Kenttään 3 merkitään asianomaisen päätöksen tunniste. Kentän käyttö on
kansallisten viranomaisten vastuulla, mutta kullakin kyseisessä maassa teh
dyllä päätöksellä on oltava kyseiseen päätöstyyppiin liittyvä yksilöllinen nu
mero.
1/7. Päätöksen tekevä tulliviranomainen
Koodien rakenne on seuraava:
— Kahdella ensimmäisellä merkillä (a2) yksilöidään maa käyttämällä kol
mansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön
tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saatta
misen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuk
sessa (EU) N:o 1106/2012 (1) määriteltyä koodia.
— Seuraavat kuusi merkkiä (an6) ilmaisevat kyseisen maan asianomaisen
toimipaikan. Tässä yhteydessä ehdotetaan käytettäväksi seuraavaa raken
netta:
Ensimmäiset kolme merkkiä (an3) ilmaisevat UN/LOCODE-paikanni
men (2), jota seuraa kansallinen aakkosnumeerinen alajaottelu (an3). Jos
tätä alajaottelua ei käytetä, merkitään ”000”.
Esimerkki: BEBRU000: BE = Belgiaa tarkoittava ISO 3166 -koodi, BRU =
Brysseliä tarkoittava UN/LOCODE-paikannimi, 000 = alajaottelua ei ole käy
tetty.
5/8. Tavaroiden tunnistetiedot:
Tavaroiden tunnistamiseen käytetään seuraavia koodeja:
1

sarja- tai valmistusnumero

2

lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien
kiinnittäminen

4

näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyt
täminen

(1) EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7.
(2) SATAMIEN JA MUIDEN KAUPPA- JA LIIKENNEPAIKKOJEN UN/LOCODE-koo
dia koskeva suositus 16

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 232
▼B
5

analyysien tekeminen

6

tiedonantolomake maasta toiseen valmistettaviksi, jalostettaviksi tai kor
jattaviksi lähetettyjen tavaroiden väliaikaisen viennin helpottamiseksi (so
veltuu ainoastaan ulkoiseen jalostusmenettelyyn)

7

muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta)

8

ei koodeksin 250 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia tunnistamis
toimenpiteitä (soveltuu ainoastaan väliaikaiseen maahantuontiin)

6/2. Taloudelliset edellytykset
Koodit, joita on käytettävä, kun sisäistä jalostusmenettelyä koskevien talou
dellisten edellytysten katsotaan täyttyvän:

Koodi 1

niiden tuotteiden jalostus, joita ei mainita delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 liitteessä 71–02

Koodi 2

korjaus

Koodi 3

luvanhaltijan käyttöön suoraan tai välillisesti annettujen tavaroi
den jalostus unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen toi
meksiantajan ohjeiden mukaan ja tämän lukuun ja yleensä pel
kästään jalostuskustannusten maksamista vastaan

Koodi 4

durumvehnän jalostus pastaksi

Koodi 5

tavaroiden asettaminen sisäiseen jalostusmenettelyyn taseen
avulla määritettyjen paljouksien rajoissa Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 (1) 18 artiklan mu
kaisesti,

Koodi 6

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 71–02 lueteltu
jen tavaroiden jalostus, jos ei ole saatavilla samaan yhdistetyn
nimikkeistön kahdeksannumeroiseen alanimikkeeseen kuuluvia
unionissa tuotettuja tavaroita, joiden kaupallinen laatu ja tekni
set ominaisuudet vastaavat tavaroita, joita aiotaan tuoda suun
niteltuja jalostustoimintoja varten

Koodi 7

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 71–02 lueteltu
jen tavaroiden jalostus, jos unionissa tuotettujen ja unioniin
tuotavien tavaroiden hinnoissa on eroja, kun verrattavissa olevia
tavaroita ei voida käyttää, koska niiden hinta on sellainen, että
aiottu kaupallinen toiminto olisi taloudellisesti kannattamaton

Koodi 8

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 71–02 lueteltu
jen tavaroiden jalostus, jos asiaan liittyy sopimusvelvoitteita,
kun verrattavissa olevat tavarat eivät vastaa kolmannessa
maassa olevan jalostettujen tuotteiden ostajan esittämiä sopi
musvaatimuksia tai jalostetut tuotteet on sopimuksen mukaisesti
tuotettava tavaroista, jotka on tarkoitus asettaa sisäiseen jalos
tusmenettelyyn, teollisen tai kaupallisen omaisuuden suojaa
koskevien säännösten noudattamisen varmistamiseksi

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 510/2014, annettu 16 päivänä huh
tikuuta 2014, tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellet
tavasta kauppajärjestelmästä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1216/2009 ja (EY) N:o
614/2009 kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 1).
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Koodi 9

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 71–02 lueteltu
jen tavaroiden jalostus, jos sisäiseen jalostusmenettelyyn asetet
tavien tavaroiden yhteenlaskettu arvo on hakijaa ja kalenterivu
otta sekä kutakin yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroista
alanimikettä kohden enintään 150 000 euroa

Koodi 10

tavaroiden jalostus sen varmistamiseksi, että ne täyttävät vapaa
seen liikkeeseen luovutuksen tekniset vaatimukset

Koodi 11

muiden kuin kaupallisten tavaroiden jalostus

Koodi 12

taloudellisten edellytysten tutkimisen jälkeen annetun aikaisem
man luvan nojalla tuotettujen tavaroiden jalostus

Koodi 13

palmuöljyn jähmeiden ja nestemäisten jakeiden, kookosöljyn,
kookosöljyn nestemäisten jakeiden, palmunydinöljyn, palmuny
dinöljyn nestemäisten jakeiden, babassuöljyn tai risiiniöljyn ja
lostus tuotteiksi, joita ei ole tarkoitettu elintarvikealalle

Koodi 14

►M3 jalostus ilma-aluksiin yhdistettäviksi tai niissä käytettä
viksi tuotteiksi, joille on annettu huolto- ja valmistustodistus
(EASA 1 -lomake) tai vastaava todistus ◄

Koodi 15

jalostus tuotteiksi, joihin sovelletaan tiettyihin aseisiin ja puo
lustustarvikkeisiin sovellettavaa tuontitullin yksipuolista suspen
doimista neuvoston asetuksen (EY) N:o 150/2003 (1) mukaisesti

Koodi 16

tavaroiden jalostus näytteiksi

Koodi 17

elektronisten komponenttien, osien, yhdistelmien tai muiden
ainesten jalostus informaatioteknologiatuotteiksi

Koodi 18

yhdistetyn nimikkeistön koodiin 2707 tai 2710 kuuluvien tava
roiden jalostus yhdistetyn nimikkeistön koodiin 2707, 2710 tai
2902 kuuluviksi tuotteiksi

Koodi 19

osien tai komponenttien saattaminen jätteiksi tai romuksi, hä
vittäminen ja talteenotto

Koodi 20

denaturointi

Koodi 21

koodeksin 220 artiklassa tarkoitetut tavanomaiset käsittelyt

Koodi 22

sisäiseen jalostusmenettelyyn asetettavien tavaroiden yhteenlas
kettu arvo on hakijaa ja kalenterivuotta sekä kutakin yhdistetyn
nimikkeistön kahdeksannumeroista alanimikettä kohden dele
goidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteeseen 71–02 sisältyvien
tavaroiden osalta enintään 150 000 euroa ja muiden tavaroiden
osalta enintään 300 000 euroa, paitsi jos tavaroihin, jotka on
tarkoitus asettaa sisäiseen jalostusmenettelyyn, sovellettaisiin
väliaikaisia tai lopullisia polkumyyntitulleja, tasoitustulleja,
suojatoimenpiteitä tai myönnytysten soveltamisen keskeyttämi
sestä aiheutuvia lisätulleja, niiden vapaaseen liikkeeseen luovu
tettaviksi ilmoittamisen tapauksessa

▼B

▼C3

(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 150/2003, annettu 21 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen
aseiden ja puolustustarvikkeiden tuontitullien suspendoimisesta (EUVL L 25, 30.1.2003,
s. 1).

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 234
▼B
7/3. Ilmoituksen tyyppi
Ilmoitustyyppien osalta käytetään seuraavia koodeja:
1 vakiomuotoinen ilmoitus (koodeksin 162 artikla)
2 yksinkertaistettu ilmoitus (koodeksin 166 artikla)
3 ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä (koodeksin 182 artikla)
8/6. Vakuus
Käytettävä seuraavia koodeja:
0 vakuutta ei vaadita
1 vakuus vaaditaan
II/9. Mitätöinnin syy
Merkitään jokin seuraavista koodeista:
55 Peruutettu
61 Mitätöity yhdistetyn nimikkeistön koodin muuttumisen johdosta
62 Mitätöity unionin toimenpiteen johdosta
63 Mitätöity kansallisen oikeudellisen toimenpiteen johdosta
64 Kumottu väärän luokittelun johdosta
65 Kumottu muun syyn kuin luokittelun johdosta
66 Mitätöity siksi, että nimike oli voimassa rajoitetun ajan tiedon antamishet
kellä
IV/3. Hakijan asema(t) kansainvälisessä toimitusketjussa
Käytettävä seuraavia koodeja:
Koodi

MF

Asema

Tavaroiden valmistaja

Kuvaus

Osapuoli, joka valmistaa tavarat.
Tätä koodia olisi käytettävä ainoastaan silloin,
kun talouden toimija valmistaa tavarat. Se ei
kata tapauksia, joissa talouden toimija ainoas
taan käy kauppaa tavaroilla (esim. vie tai tuo
tavaroita).

IM

Tuoja

►C2 Osapuoli, joka antaa tuonti-ilmoituksen
tai jonka puolesta tulliasioitsija tai muu valtuu
tettu henkilö antaa tuonti-ilmoituksen. ◄

EX

Viejä

►C2 Osapuoli, joka antaa vienti-ilmoituksen
tai jonka puolesta vienti-ilmoitus annetaan ja
joka on tavaroiden omistaja tai jolla on vas
taava oikeus määrätä niistä silloin, kun ilmoitus
hyväksytään vastaanotetuksi. ◄

CB

Tulliasioitsija

Asioitsija tai edustaja taikka ammattimainen tul
liasioitsija, joka toimii suoraan tullin kanssa
tuojan tai viejän puolesta.
Koodia voidaan käyttää myös talouden toimi
joista, jotka toimivat asioitsijoina/edustajina
myös muissa tarkoituksissa (esim. liikenteen
harjoittajan asioitsija).
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Koodi

Asema

Kuvaus

CA

Liikenteenharjoittaja

Osapuoli, joka kuljettaa tavarat tai järjestää kul
jetuksen nimettyjen paikkojen välillä.

FW

Huolitsija

Osapuoli, joka järjestää tavaroiden huolinnan.

CS

Kokoaja

Osapuoli, joka kokoaa yhteen eri lähetykset,
maksut jne.

TR

Terminaalin pitäjä

Osapuoli, joka huolehtii merialusten lastauk
sesta ja purkamisesta.

WH

Varastonpitäjä

Osapuoli, joka vastaa varastoon saapuneista ta
varoista.
Myös sellaisten talouden toimijoiden on käytet
tävä tätä koodia, jotka tarjoavat muunlaisia va
rastointipalveluja (esim. väliaikainen varastointi,
vapaa-alue jne.).

CF

Konttioperaattori

Osapuoli, jonka haltuun tietty omaisuus (esim.
kontti) on luovutettu tietyksi ajaksi vuokran
maksua vastaan.

DEP

Ahtaaja

Osapuoli, joka huolehtii merialusten lastauk
sesta ja purkamisesta useista terminaaleista.

HR

Linjavarustamo

Linjavarustamo-organisaation tunnus.

999

Muut

VI/3. Vakuuden taso
Vakuuden tason osalta käytetään seuraavia koodeja:
Olemassa olevan tullivelan ja tapauksen mukaan muiden maksujen kattami
seen:
AA 100 % viitemäärän asiaa koskevasta osasta
AB 30 % viitemäärän asiaa koskevasta osasta
Mahdollisen tullivelan ja tapauksen mukaan muiden maksujen kattamiseen:
BA 100 % viitemäärän asiaa koskevasta osasta
BB 50 % viitemäärän asiaa koskevasta osasta
BC 30 % viitemäärän asiaa koskevasta osasta
BD 0 % viitemäärän asiaa koskevasta osasta
VI/4. Vakuuden muoto
Vakuuden muodon osalta käytetään seuraavia koodeja:
1

Käteistalletus

2

Takaajan antama sitoumus

3* Muut delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 83 artiklassa tarkoitetut
muodot
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31

kiinteistökiinnitys, rasite, nautintaoikeus tai muu kiinteään omai
suuteen kohdistuvaan oikeuteen rinnastettava oikeus

32

saatavien siirtäminen, pantin antaminen, myös jos se jää pantin
antajan haltuun, tai tavaroiden, arvopapereiden tai saatavien
taikka pankkikirjan pantiksi antaminen tai kirjoittautuminen jul
kiseen velkaluetteloon

33

tulliviranomaisten tätä varten hyväksymän kolmannen henkilön
velan koko määrälle antama yhteisvastuullinen maksusitoumus
tai tämän henkilön antama vekselitakaus

34

käteistalletus tai sitä vastaava maksutapa muuna kuin euroina tai
sen jäsenvaltion valuuttana, jossa vakuutta vaaditaan

35

osuusmaksun maksamista edellyttävä osallistuminen tulliviran
omaisten pitämään yleiseen vakuusjärjestelmään.

VI/6. Maksun määräaika
Määräajan osalta käytetään seuraavia koodeja:

1 Tavanomainen aika ennen maksua eli koodeksin 108 artiklan mukaisesti
enintään 10 päivää siitä, kun tullivelka on annettu tiedoksi velalliselle

2 Maksunlykkäys (koodeksin 110 artikla)

VII/1. Maksunlykkäyksen tyyppi
Maksunlykkäyksen osalta käytetään seuraavia koodeja:

1 Koodeksin 110 artiklan b alakohta eli yhteisesti kaikille tuonti- tai vien
titullin määrille, jotka on kirjattu tileihin 105 artiklan 1 kohdan ensim
mäisen alakohdan mukaisesti enintään 31 päivän määräajassa

2 Koodeksin 110 artiklan c alakohta eli yhteisesti kaikille tuonti- tai vien
titullin määrille, jotka on kirjattu tileihin yhtenä vientinä 105 artiklan 1
kohdan toisen alakohdan mukaisesti

VIII/9. Oikeusperusta
Oikeusperustan osalta käytetään seuraavia koodeja:

Koodi

Kuvaus

Oikeusperusta

A

Liian suuriksi vahvistetut tuonti- tai vien
titullin määrät

Koodeksin 117 artikla

B

Vialliset tavarat tai tavarat, jotka eivät ole
sopimuksen ehtojen mukaisia

Koodeksin 118 artikla

C

Toimivaltaisten viranomaisten virhe

Koodeksin 119 artikla

D

Kohtuusyyt

Koodeksin 120 artikla

E

Koodeksin 174 artiklan mukaisesti mitä
töidyn tulli-ilmoituksen tapauksessa mak
settu tuonti- tai vientitullin määrä

Koodeksin 116 artiklan 1 kohta
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IX/1. Tavaroiden Kuljetus
Kuljetuksen oikeusperustan osalta käytetään seuraavia koodeja:
Väliaikaisesti varastoidut tavarat:
A Koodeksin 148 artiklan 5 kohdan a alakohta.
B

Koodeksin 148 artiklan 5 kohdan b alakohta

C

Koodeksin 148 artiklan 5 kohdan c alakohta

X/1. Jäsenvaltio(t), jo(i)ta säännöllinen liikenne koskee
Tarkenteena käytettävä seuraavia koodeja:
0

jäsenvaltiot, joita asia koskee

1

jäsenvaltiot, joita asia mahdollisesti koskee

XIII/8. Veroedustajan asemaa koskeva koodi
Käytettävä seuraavia koodeja:
1

hakija toimii omissa nimissään ja omaan lukuunsa

2

veroedustaja toimii hakijan puolesta.

XVI/1. Taloudellinen toiminta
Toiminnan osalta käytetään seuraavia koodeja:
1

tuonti

2

kuljetus

3

varastointi

4

käsittely

XVIII/1. Vakiovaihtojärjestelmä
Käytettävä seuraavia koodeja:
1

vakiovaihtojärjestelmä ilman korvaavien tuotteiden ennakkotuontia

2

vakiovaihtojärjestelmä ja korvaavien tuotteiden ennakkotuonti

XVIII/2. Korvaavat tuotteet
Käytettävä seuraavia koodeja:
4

näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyt
täminen

5

analyysien tekeminen

7

muut tunnistustavat
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LIITE B
ILMOITUSTEN,
TIEDONANTOJEN
JA
UNIONITAVAROIDEN
TULLIOIKEUDELLISTA
ASEMAA
KOSKEVAN
TODISTEEN
YHTEISTEN TIETOVAATIMUSTEN MUODOT JA KOODIT
ALKUHUOMAUTUKSET
1. Tähän liitteeseen sisältyvien tietoelementtien muotoja, koodeja ja tarvittaessa
rakennetta sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä B sää
dettyjen ilmoitusten, tiedonantojen ja unionitavaroiden tullioikeudellista ase
maa koskevan todisteen tietovaatimusten yhteydessä.
2. Tässä liitteessä määriteltyjen tietoelementtien muotoja, koodeja ja tarvittaessa
rakennetta sovelletaan ilmoituksiin, tiedonantoihin ja unionitavaroiden tulli
oikeudellista asemaa koskeviin todisteisiin, jotka on annettu käyttäen säh
köistä tietojenkäsittelyjärjestelmää, sekä paperisiin ilmoituksiin, tiedonantoi
hin ja unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeviin todisteisiin.
3. I osastossa annetaan tietoelementtien muodot ja koodit.
4. Jos delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä B käsitellyn ilmoituksen,
tiedonannon tai unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskevan todisteen
tiedot ovat koodimuodossa, sovelletaan II osastossa annettua koodiluetteloa.
5. Määritteen selityksessä ”tyyppi/pituus” ilmaisee tietotyyppiä ja tiedon pituutta
koskevat vaatimukset. Tietotyyppien koodit ovat seuraavat:
a aakkosellinen
n numeerinen
an aakkosnumeerinen
Koodin jäljessä oleva numero ilmaisee tiedon sallitun pituuden. Merkinnässä
noudatetaan seuraavaa:
Mahdolliset kaksi pistettä ennen pituustunnistetta tarkoittavat, ettei tiedolla
ole kiinteää pituutta, mutta numeromäärällä on pituustunnisteessa määritelty
yläraja. Pilkku tietojen pituudessa tarkoittaa, että määritteessä voi olla desi
maaleja, pilkkua edeltävä numero ilmoittaa määritteen kokonaispituuden, ja
pilkun jälkeinen numero ilmoittaa pilkkua seuraavien numeroiden enimmäis
määrän.
Esimerkkejä kenttien pituudesta ja muodoista:
a1

1 aakkosellinen merkki, vakiopituus

n2

2 numeerista merkkiä, vakiopituus

an3

3 aakkosnumeerista merkkiä, vakiopituus

a..4

enintään 4 aakkosellista merkkiä

n..5

enintään 5 numeerista merkkiä

an..6

enintään 6 aakkosnumeerista merkkiä

n..7,2 enintään 7 numeerista merkkiä, enintään 2 desimaalia, erotin voi olla
kelluva.
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6. Tämän liitteen I osastossa olevassa taulukossa ilmoitettu toistuvuus otsikko
tasolla tarkoittaa sitä, miten monta kertaa tietoelementtiä voidaan käyttää
otsikkotasolla ilmoituksessa, tiedonannossa tai unionitavaroiden tullioikeudel
lista asemaa koskevassa todisteessa.
7. Tämän liitteen I osastossa olevassa taulukossa ilmoitettu toistuvuus erittelyn
tasolla tarkoittaa sitä, miten monta kertaa tietoelementti voi toistua erittely
kohtaisesti.
8. Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisia koodeja seuraavien tietoelementtien
tapauksessa: 1/11 Lisämenettely, 2/2 Lisätiedot, 2/3 Esitetyt asiakirjat, todis
tukset ja luvat, lisäviitteet, 4/3 Verojen laskeminen (verolaji), 4/4 Verojen
laskeminen (veroperuste), 6/17 Tavaran koodi (kansalliset lisäkoodit) ja 8/7
Käyttöön otettujen määrien kuittaus. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle
tiedoksi luettelo näiden tietoelementtien osalta käytettävistä kansallisista koo
deista. Komissio julkaisee kyseisen koodiluettelon.
I OSASTO
Ilmoituksia ja tiedonantoja koskevien yhteisten tietovaatimusten muodot ja toistuvuus

TE:n jär
jestysnu
mero

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Koodilu
ettelo II
Otsikkotason tois
osas
tuvuus
tossa
(K/E)

Erittely
tason
toistu
vuus

1/1

Ilmoitustyyppi

a2

K

1x

1/2

Lisäilmoitustyyppi

a1

K

1x

1/3

Passitusilmoituksen /
tullioikeudellista ase
maa koskevan todis
teen tyyppi

an..5

K

1x

1/4

Lomakkeet

n..4

E

1x

1/5

Tavaraluettelot

n..5

E

1x

1/6

Tavaraerittelyn järjes
tysnumero

n..5

E

1/7

Erityisolosuhteet

an3

K

1x

1/8

Allekirjoitus/Varmen
nus

an..35

E

1x

1/9

Tavaraerittelyjen ko
konaismäärä

n..5

E

1x

1/10

Menettely

Pyydetty menettelykoodi:
an2 +
Edeltävä menettelykoodi:
an2

K

1x

1/11

Lisämenettely

Unionin koodit: a1 + an2
TAI
Kansalliset koodit: n1 +
an2

K

99x

Huomautukset

1x

1x

Unionin koodeja täsmenne
tään II osastossa.
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TE:n nimi

TE:n muoto
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Otsikkotason tois
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tuvuus
tossa
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Erittely
tason
toistu
vuus

Huomautukset

2/1

Yksinkertaistettu il
moitus / Edeltävät
asiakirjat

►M3 Edeltävän asiakir
jan tyyppi: an..3 +
Edeltävän asiakirjan viite:
an..35 +
Tavaraerittelyn tunniste:
n..5 +
Pakkausten tyyppi: an..2
Pakkausten lukumäärä: n..8
Tarvittaessa mittayksikkö
ja tarkenne: an..4 +
Paljous: n..16,6 ◄

K

9999x

99x

►M3 Taricissa määriteltyjä
mittayksikköjä ja tarkenteita
on käytettävä. Tällaisessa ta
pauksessa mittayksikköjen ja
tarkenteiden muoto on an..4,
mutta muoto ei milloinkaan
saa olla n..4, joka on varattu
kansallisille mittayksiköille ja
tarkenteille.
Jos Taricissa ei ole saatavilla
mittayksikköjä ja tarkenteita,
kansallisia mittayksikköjä ja
tarkenteita voidaan käyttää.
Niiden muodon on oltava
n..4. ◄

2/2

Lisätiedot

Koodattu versio
(unionin koodit): n1 + an4
TAI
(kansalliset koodit): a1
+an4
TAI
Vapaamuotoinen kuvaus:
an..512

K

►M3 99x ◄

99x

Unionin koodeja täsmenne
tään II osastossa.

2/3

Esitetyt asiakirjat, to
distukset ja luvat, lisä
viitteet

►M3 Asiakirjatyyppi
(unionin koodit): a1+ an3
+ (tarvittaessa)
Asiakirjatunniste: an..35
TAI
Asiakirjatyyppi (kansal
liset koodit): n1+ an3 +
(tarvittaessa)
Asiakirjatunniste: an..35
+ (tarvittaessa) Antavan
viranomaisen nimi: an..70
+
Voimassaoloaika: n8
(vvvvkkpp) +
Tarvittaessa mittayksikkö
ja tarkenne: an..4 +
Paljous: n..16,6 +
Valuuttakoodi: a3 +
Määrä: n..16,2 ◄

K

►M3 99x ◄

99x

►M3 Taricissa määriteltyjä
mittayksikköjä ja tarkenteita
on käytettävä. Tällaisessa ta
pauksessa mittayksikköjen ja
tarkenteiden muoto on an..4,
mutta muoto ei milloinkaan
saa olla n..4, joka on varattu
kansallisille mittayksiköille ja
tarkenteille.
Jos Taricissa ei ole saatavilla
mittayksikköjä ja tarkenteita,
kansallisia mittayksikköjä ja
tarkenteita voidaan käyttää.
Niiden muodon on oltava
n..4.
Valuutta ilmaistaan ISO-alp
ha-3-valuutta-koodeilla (ISO
4217). ◄
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▼B
TE:n jär
jestysnu
mero

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Koodilu
ettelo II
Otsikkotason tois
osas
tuvuus
tossa
(K/E)

2/4

Viitenumero/UCR

an..35

E

1x

2/5

LRN

an..22

E

1x

2/6

Maksunlykkäys

an..35

E

1x

2/7

Varaston tunnistetiedot

Varaston tyyppi: a1 +
Varaston tunniste: an..35

K

1x

3/1

Viejä

Nimi: an..70 +
Katuosoite:
an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

E

3/2

Viejän tunnistenumero

an..17

E

Erittely
tason
toistu
vuus

Huomautukset

1x

Tämä tietoelementti voi olla
Maailman
tullijärjestön
(WCO) (ISO 15459) koodi
tai vastaava

1x

1x

Maakoodi:
Euroopan unionissa käytettä
vät maiden ja alueiden kir
jainkoodit perustuvat nykyi
siin ISO alpha 2 -koodeihin
(a2) siltä osin kuin ne vastaa
vat
kolmansien
maiden
kanssa käytävää ulkomaan
kauppaa koskevista yhteisön
tilastoista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 471/
2009
täytäntöönpanosta
maa- ja alueluokituksen ajan
tasalle saattamisen osalta
27
päivänä marraskuuta
2012 annetun komission ase
tuksen (EU) N:o 1106/
2012 (1) vaatimuksia. Komis
sio antaa säännöllisesti ase
tuksia, joilla maakoodien
luettelo saatetaan ajan tasalle.
Kun on kyse yhdistetyistä lä
hetyksistä ja tulli-ilmoitukset
annetaan paperisina, voidaan
käyttää koodia ”00200” yh
dessä viejäluettelon kanssa
sen mukaan, mitä delegoidun
asetuksen (EU) 2015/2446
liitteessä B olevaa TE:tä 3/1
Viejä koskevissa huomautuk
sissa sanotaan.

1x

1x

EORI-numeron rakenne mää
ritellään II osastossa.
Unionin tunnustaman kol
mannen maan yksilöllisen
tunnistenumeron
rakenne
määritellään II osastossa.
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(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Koodilu
ettelo II
Otsikkotason tois
osas
tuvuus
tossa
(K/E)

Erittely
tason
toistu
vuus

Huomautukset

3/3

Lähettäjä – pääasialli
nen kuljetussopimus

Nimi: an..70 +
Katuosoite:
an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +
Puhelin: an..50

E

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

3/4

Lähettäjän tunnistenu
mero – pääasiallinen
kuljetussopimus

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
Unionin tunnustaman kol
mannen maan yksilöllisen
tunnistenumeron
rakenne
määritellään II osastossa
TE:lle 3/2 Viejän tunnistenu
mero.

3/5

Lähettäjä – alemman
tason kuljetussopimus

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +
Puhelin: an..50

E

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

3/6

Lähettäjän tunnistenu
mero – alemman tason
kuljetussopimus

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
Kolmannen maan yksilöllisen
tunnistenumeron rakenteen
on noudatettava rakennetta,
joka määritellään II osastossa
TE:lle 3/2 Viejän tunnistenu
mero.

3/7

Lähettäjä

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

E

1x

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 243
▼B
TE:n jär
jestysnu
mero

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Koodilu
ettelo II
Otsikkotason tois
osas
tuvuus
tossa
(K/E)

Erittely
tason
toistu
vuus

Huomautukset

3/8

Lähettäjän tunnistenu
mero

an..17

E

1x

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
Kolmannen maan yksilöllisen
tunnistenumeron rakenteen
on noudatettava rakennetta,
joka määritellään II osastossa
TE:lle 3/2 Viejän tunnistenu
mero.

3/9

Vastaanottaja

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

E

1x

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.
Kun on kyse yhdistetyistä lä
hetyksistä ja tulli-ilmoitukset
annetaan paperisina, voidaan
käyttää koodia ”00200” yh
dessä vastaanottajaluettelon
kanssa sen mukaan, mitä de
legoidun asetuksen (EU)
2015/2446 liitteessä B olevaa
TE:tä 3/9 Vastaanottaja kos
kevissa huomautuksissa sa
notaan.

3/10

Vastaanottajan tunnis
tenumero

an..17

E

1x

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
Unionin tunnustaman kol
mannen maan yksilöllisen
tunnistenumeron
rakenne
määritellään II osastossa
TE:lle 3/2 Viejän tunnistenu
mero.

3/11

Vastaanottaja – pää
asiallinen kuljetussopi
mus

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35
Puhelin: an..50

E

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

3/12

Vastaanottajan tunnis
tenumero – pääasialli
nen kuljetussopimus

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
Kolmannen maan yksilöllisen
tunnistenumeron rakenteen
on noudatettava rakennetta,
joka määritellään II osastossa
TE:lle 3/2 Viejän tunnistenu
mero.
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Erittely
tason
toistu
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Huomautukset

3/13

Vastaanottaja – alem
man tason kuljetusso
pimus

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +
Puhelin: an..50

E

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

3/14

Vastaanottajan tunnis
tenumero – alemman
tason kuljetussopimus

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
Kolmannen maan yksilöllisen
tunnistenumeron rakenteen
on noudatettava rakennetta,
joka määritellään II osastossa
TE:lle 3/2 Viejän tunnistenu
mero.

3/15

Tuoja

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

E

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

3/16

Tuojan tunnistenumero

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.

3/17

Ilmoittaja

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

E

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

3/18

Ilmoittajan tunnistenu
mero

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.

3/19

Edustaja

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +

E

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

3/20

Edustajan tunnistenu
mero

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
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Erittely
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3/21

Edustajan asemaa kos
keva koodi

n1

K

1x

3/22

Passitusmenettelyn
haltija

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

E

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

3/23

Passitusmenettelyn
haltijan tunnistenume
ro

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.

3/24

Myyjä

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +
Puhelin: an..50

E

1x

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

3/25

Myyjän tunnistenume
ro

an..17

E

1x

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
Kolmannen maan yksilöllisen
tunnistenumeron rakenteen
on noudatettava rakennetta,
joka määritellään II osastossa
TE:lle 3/2 Viejän tunnistenu
mero.

3/26

Ostaja

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +
Puhelin: an..50

E

1x

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

3/27

Ostajan tunnistenume
ro

an..17

E

1x

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
Kolmannen maan yksilöllisen
tunnistenumeron rakenteen
on noudatettava rakennetta,
joka määritellään II osastossa
TE:lle 3/2 Viejän tunnistenu
mero.

3/28

Saapumisen ilmoitta
jan tunnistenumero

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
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3/29

Reitinmuutoksen il
moittajan tunnistenu
mero

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.

3/30

Tavaran tullille esittä
jän tunnistenumero

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.

3/31

Liikenteenharjoittaja

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +
Puhelin: an..50

E

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

3/32

Liikenteenharjoittajan
tunnistenumero

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
Kolmannen maan yksilöllisen
tunnistenumeron rakenteen
on noudatettava rakennetta,
joka määritellään II osastossa
TE:lle 3/2 Viejän tunnistenu
mero.

3/33

Osapuoli, jolle tiedot
on annettava – pääasi
allinen kuljetussopi
mus

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +
Puhelin: an..50

E

1x

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

3/34

Osapuolen, jolle tiedot
on annettava, tunniste
numero – pääasiallinen
kuljetussopimus

an..17

E

1x

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
Kolmannen maan yksilöllisen
tunnistenumeron rakenteen
on noudatettava rakennetta,
joka määritellään II osastossa
TE:lle 3/2 Viejän tunnistenu
mero.

3/35

Osapuoli, jolle tiedot
on annettava – alem
man tason kuljetusso
pimus

Nimi: an..70 +
Katuosoite: an..70 +
Maa: a2 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35 +
Puhelin: an..50

E

1x

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.
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3/36

Osapuolen, jolle tiedot
on annettava, tunniste
numero – alemman
tason kuljetussopimus

an..17

E

1x

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
Kolmannen maan yksilöllisen
tunnistenumeron rakenteen
on noudatettava rakennetta,
joka määritellään II osastossa
TE:lle 3/2 Viejän tunnistenu
mero.

3/37

Toimitusketjun lisätoi
mijan/lisätoimijoiden
tunnistenumero

Roolikoodi a..3 +
Tunniste: an..17

K

99x

99x

Toimitusketjun lisätoimijoi
den roolikoodit määritellään
II osastossa.
EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
Kolmannen maan yksilöllisen
tunnistenumeron rakenteen
on noudatettava rakennetta,
joka määritellään II osastossa
TE:lle 3/2 Viejän tunnistenu
mero.

3/38

Saapumisen yleisil
moituksen lisätietojen
antajan tunnistenume
ro

an..17

E

1x

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.

3/39

Luvanhaltijan tunniste
numero

Lupatyypin koodi an..4 +
Tunniste: an..17

E

99x

3/40

Verotuksellisten lisä
viitetietojen tunniste
numero

Roolikoodi: an3 +
Alv-tunnus an..17

K

99x

3/41

Tavaran tullille esittä
jän tunnistenumero,
kun on kyseessä il
moittajan kirjanpitoon
tehtävä merkintä tai
ennalta annettu tulli-il
moitus

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.

3/42

Tullikäyttöön tarkoite
tun tavaraluettelon
esittäjän tunnistenume
ro

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.

3/43

Unionitavaroiden tulli
oikeudellista asemaa
koskevan todisteen
pyytäjän tunnistenu
mero

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.

Lupatyypin koodina käyte
tään koodeja, jotka määritel
lään liitteessä A TE:lle 1/1
Hakemuksen/Päätöksen koo
dityyppi.
EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.
99x

Verotuksellisten lisäviitetie
tojen roolikoodit määritellään
II osastossa.
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3/44

Väliaikaisen varastoin
nin yhteydessä siirret
tävien tavaroiden saa
pumisen ilmoittajan
tunnistenumero

an..17

E

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 Viejän tunnistenumero.

3/45

Vakuuden antavan
henkilön tunnistenu
mero

an..17

N

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 ”Viejän tunnistenumero”.

3/46

Tullin maksavan hen
kilön tunnistenumero

an..17

N

1x

EORI-numeron on noudatet
tava rakennetta, joka mää
ritellään II osastossa TE:lle
3/2 ”Viejän tunnistenumero”.

4/1

Toimitusehdot

Koodattu versio: INCO
TERMS-koodi: a3 + UN/
LOCODE: an..17
TAI
Vapaamuotoinen kuvaus:
INCOTERMS-koodi: a3 +
Maakoodi: a2 + Paikan
nimi: an..35

K

1x

Kauppasopimuksen koodit ja
otsakkeet määritellään II
osastossa. Sijaintipaikkaa ku
vaavan koodin on noudatet
tava UN/LOCODE-rakennet
ta. Jos sijaintipaikalle ei ole
olemassa UN/LOCODE-koo
dia, käytetään maakoodia,
joka määritellään TE:lle 3/1
Viejä sekä sijaintipaikan ni
meä.

4/2

Kuljetuksen maksuta
pa

a1

K

1x

4/3

Verojen laskeminen –
verolaji

Unionin koodit: a1 + n2
TAI
Kansalliset koodit: n1 +
an2

K

99x

Unionin koodeja täsmenne
tään II osastossa.

4/4

Verojen laskeminen –
veroperuste

Tarvittaessa mittayksikkö
ja tarkenne: an..6 +
Määrä: n..16,6
►M1 TAI
Määrä: n..16,2 ◄

E

99x

Käytettävä Taricissa mää
riteltyjä mittayksikköjä ja tar
kenteita. Tällaisessa tapauk
sessa mittayksikköjen ja tar
kenteiden muoto on an..6,
mutta ei koskaan muotoa
n..6, joka on varattu kansal
lisille mittayksiköille ja tar
kenteille.
Jos Taricissa ei ole saatavilla
mittayksikköjä ja tarkenteita,
voidaan käyttää kansallisia
mittayksikköjä ja tarkenteita.
Niiden muoto on n..6.

▼M3

▼B

1x
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TE:n jär
jestysnu
mero

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Koodilu
ettelo II
Otsikkotason tois
osas
tuvuus
tossa
(K/E)

Erittely
tason
toistu
vuus

Huomautukset

4/5

Verojen laskeminen –
verokanta

n..17,3

N

99x

4/6

Verojen laskeminen –
maksettavan veron
määrä

n..16,2

E

99x

4/7

Verojen laskeminen –
yhteismäärä

n..16,2

E

1x

4/8

Verojen laskeminen –
maksutapa

a1

K

99x

4/9

Lisäykset ja vähen
nykset

Koodi: a2 +
Määrä: n..16,2

K

99x

4/10

Kauppalaskun valuutta

a3

E

1x

4/11

Laskutettu kokonais
summa

n..16,2

E

1x

4/12

Sisäinen valuuttayk
sikkö

a3

E

1x

4/13

Arvonmäärityksen in
dikaattorit

an4

K

1x

4/14

Tavaran hinta

n..16,2

E

1x

4/15

Muuntokurssi

n..12,5

E

4/16

Arvonmääritysmene
telmä

n1

K

1x

4/17

Etuuskohtelu

n3 (n1+n2)

K

1x

Komissio julkaisee säännölli
sesti luettelon käytettävistä
koodiyhdistelmistä tarvitta
vine esimerkkeineen ja seli
tyksineen.

4/18

►M3 Arvo ◄

Valuuttakoodi: a3 +
Arvo: n..16,2

E

1x

Valuutta ilmaistaan ISO-alp
ha-3-valuuttakoodeilla (ISO
4217).

4/19

►M3 Kuljetuskustan
nukset
määräpaikkaan ◄

Valuuttakoodi: a3 +
Määrä: n..16,2

E

1x

Valuutta ilmaistaan ISO-alp
ha-3-valuuttakoodeilla (ISO
4217).

5/1

Ensimmäiseen unionin
tullialueella sijaitse
vaan saapumispaik
kaan saapumisen arvi
oitu päivämäärä ja
kellonaika

Päivämäärä ja kellonaika:
an..15 (vvvvkkppttmmzzz)

E

1x

vvvv: vuosi
kk: kuukausi
pp: päivä
tt: tunti
mm: minuutti
zzz: aikavyöhyke

5/2

Purkaussatamaan saa
pumisen arvioitu päi
vämäärä ja kellonaika

Päivämäärä ja kellonaika:
an..15 (vvvvkkppttmmzzz)

E

1x

99x

Valuutta ilmaistaan ISO-alp
ha-3-valuuttakoodeilla (ISO
4217).

Valuutta ilmaistaan ISO-alp
ha-3-valuuttakoodeilla (ISO
4217).

1x

1x

vvvv: vuosi
kk: kuukausi
pp: päivä
tt: tunti
mm: minuutti
zzz: aikavyöhyke
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TE:n jär
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TE:n nimi

Koodilu
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tason
toistu
vuus

Huomautukset

5/3

Tosiasiallinen saa
pumispäivä ja -aika
unionin tullialueelle

an..15 (vvvvkkppttmmzzz)

E

1x

vvvv: vuosi
kk: kuukausi
pp: päivä
tt: tunti
mm: minuutti
zzz: aikavyöhyke

5/4

Ilmoituksen päivämää
rä

n8 (vvvvkkpp)

E

1x

5/5

Ilmoituksen paikka

an..35

E

1x

5/6

Määrätoimipaikka (ja
maa)

an8

E

1x

Tullitoimipaikan tunnisteen
rakenne määritellään II osas
tossa.

5/7

Aiotut rajatoimipaikat
(ja maat)

an8

E

9x

Tullitoimipaikan tunnisteen
on noudatettava rakennetta,
joka on määritelty TE:lle 5/
6 Määrätoimipaikka (ja maa).

5/8

Määrämaan koodi

a2

E

1x

1x

Käytetään maakoodia, joka on
määritelty TE:lle 3/1 Viejä.
►M1
Passitustoimenpitei
den yhteydessä käytetään ISO
3166 alpha-2 -maakoodia. ◄

5/9

Määränpääalueen koo
di

an..9

E

1x

1x

Koodit määrittelee
omainen jäsenvaltio.

5/10

Toimituspaikan koodi
– pääasiallinen kulje
tussopimus

UN/LOCODE: an..17
TAI
Maakoodi: a2 +
Postinumero: an..9

E

1x

Jos lastauspaikka on koo
dattu UN/LOCODEn mukai
sesti, tiedon on oltava UN/
LOCODE siten kuin II osas
tossa määritellään TE:lle 5/6
Määrätoimipaikka (ja maa).
Jos toimituspaikkaa ei ole
koodattu UN/LOCODEn mu
kaisesti, käytetään maakoo
dia, joka on määritelty TE:lle
3/1 Viejä.

5/11

Toimituspaikan koodi
– alemman tason kul
jetussopimus

UN/LOCODE: an..17
TAI
Maakoodi: a2 +
Postinumero: an..9

E

1x

Jos lastauspaikka on koo
dattu UN/LOCODEn mukai
sesti, tiedon on oltava UN/
LOCODE siten kuin II osas
tossa määritellään TE:lle 5/6
Määrätoimipaikka (ja maa).
Jos toimituspaikkaa ei ole
koodattu UN/LOCODEn mu
kaisesti, käytetään maakoo
dia, joka on määritelty TE:lle
3/1 Viejä.

asian
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TE:n jär
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(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Koodilu
ettelo II
Otsikkotason tois
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tuvuus
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(K/E)
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tason
toistu
vuus

Huomautukset

5/12

Poistumistullitoimi
paikka

an8

E

1x

Tullitoimipaikan tunnisteen
on noudatettava rakennetta,
joka on määritelty TE:lle 5/
6 Määrätoimipaikka (ja maa).

5/13

Seuraava(t) saapumis
tullitoimipaikka/-pai
kat

an8

E

99x

Tullitoimipaikan tunnisteen
on noudatettava rakennetta,
joka on määritelty TE:lle 5/
6 Määrätoimipaikka (ja maa).

5/14

Lähetys-/vientimaan
koodi

a2

E

1x

5/15

Alkuperämaan koodi

a2

5/16

Etuuskohteluun oike
uttavan alkuperämaan
koodi

5/17

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

E

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

an..4

E

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.
Jos alkuperäselvityksessä vii
tataan maaryhmään, käyte
tään neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2658/87 2 artiklan
mukaisesti vahvistetun yhte
näistetyn tariffin numerotun
nistekoodeja.

Alkuperäalueen koodi

an..9

E

1x

Koodit määrittelee
omainen jäsenvaltio.

5/18

Kauttakulkumaiden
koodit

a2

E

99x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

5/19

Kuljetusvälineen kaut
takulkumaiden koodit

a2

E

99x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

5/20

Lähetyksen kauttakul
kumaiden koodit

a2

E

99x

5/21

Lastauspaikka

Koodattu: an..17
TAI
Vapaamuotoinen kuvaus:
a2 (maakoodi) + an..35
(sijainti)

E

1x

99x

asian

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.
Jos lastauspaikka on koo
dattu UN/LOCODEn mukai
sesti, tiedon on oltava UN/
LOCODE siten kuin II osas
tossa määritellään TE:lle 5/6
Määrätoimipaikka (ja maa).
Jos lastauspaikkaa ei ole
koodattu UN/LOCODEn mu
kaisesti, lastauspaikan sijain
timaa ilmoitetaan koodilla,
joka on määritelty TE:lle 3/
1 Viejä.
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(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Koodilu
ettelo II
Otsikkotason tois
osas
tuvuus
tossa
(K/E)

Erittely
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toistu
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1x

Huomautukset

5/22

Purkauspaikka

Koodattu: an..17
TAI
Vapaamuotoinen kuvaus:
a2 (maakoodi) + an..35
(sijainti)

E

1x

Jos purkauspaikka on koo
dattu UN/LOCODEn mukai
sesti, tiedon on oltava UN/
LOCODE siten kuin II osas
tossa määritellään TE:lle 5/6
Määrätoimipaikka (ja maa).
Jos purkauspaikkaa ei ole
koodattu UN/LOCODEn mu
kaisesti, purkauspaikan si
jaintimaa ilmoitetaan koodil
la, joka on määritelty TE:lle
3/1 Viejä.

5/23

Tavaran sijaintipaikka

Maa: a2 +
Sijaintipaikan tyyppi: a1 +
Tunnisteen tarkenne: a1 +
Koodattu
Sijaintipaikan tunnistetie
dot: an..35 +
Lisätunniste: n..3
TAI
Vapaamuotoinen kuvaus
Katuosoite:
an..70 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

K

1x

Koodin rakenne määritellään
II osastossa.

5/24

Ensimmäisen saa
pumistullitoimipaikan
koodi

an8

E

1x

Tullitoimipaikan tunnisteen
on noudatettava rakennetta,
joka on määritelty TE:lle 5/
6 Määrätoimipaikka (ja maa).

5/25

Tosiasiallisen ensim
mäisen saapumistulli
toimipaikan koodi

an8

E

1x

Tullitoimipaikan tunnisteen
on noudatettava rakennetta,
joka on määritelty TE:lle 5/
6 Määrätoimipaikka (ja maa).

5/26

Tavaroiden esittämisen
tullitoimipaikka

an8

E

1x

Tullitoimipaikan tunnisteen
on noudatettava rakennetta,
joka on määritelty TE:lle 5/
6 Määrätoimipaikka (ja maa).

5/27

Valvova tullitoimi
paikka

an8

E

1x

Tullitoimipaikan tunnisteen
on noudatettava rakennetta,
joka on määritelty TE:lle 5/
6 Määrätoimipaikka (ja maa).
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(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi
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Erittely
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5/28

Todisteen pyydetty
voimassaoloaika

n..3

E

1x

5/29

Tavaroiden esittämisen
päivämäärä

n8 (vvvvkkpp)

E

1x

1x

5/30

Vastaanottopaikka

Koodattu: an..17
TAI
Vapaamuotoinen kuvaus:
a2 (maakoodi) + an..35
(sijainti)

E

1x

1x

5/31

Hyväksymispäivä

n8 (vvvvkkpp)

N

1x

1x

6/1

Nettopaino (kg)

n..16,6

E

1x

6/2

Lisäpaljousyksiköt

n..16,6

E

1x

6/3

Bruttopaino (kg) –
pääasiallinen kuljetus
sopimus

n..16,6

E

1x

1x

6/4

Bruttopaino (kg) –
alemman tason kulje
tussopimus

n..16,6

E

1x

1x

6/5

Bruttopaino (kg)

n..16,6

E

1x

1x

6/6

Tavaran kuvaus –
pääasiallinen kuljetus
sopimus

an..512

E

1x

6/7

Tavaran kuvaus –
alemman tason kulje
tussopimus

an..512

E

1x

6/8

Tavaran kuvaus

an..512

E

1x

6/9

Kollien laji

an..2

E

99x

6/10

Kolliluku

n..8

E

99x

6/11

Lähetysmerkinnät

an..512

E

99x

Huomautukset

►M1 Jos vastaanottopaikka
on koodattu UN/LOCODEn
mukaisesti, tiedon on oltava
UN/LOCODE siten kuin
II osastossa määritellään
TE:lle 5/6 Määrätoimipaikka
(ja maa). Jos vastaanotto
paikkaa ei ole koodattu UN/
LOCODEn mukaisesti, vas
taanottopaikan sijaintimaa il
moitetaan koodilla, joka
määritellään II osastossa
TE:lle 3/1 Viejä. ◄

▼M3

▼B

Koodiluettelo vastaa UN/
ECE-suositusten 21 viimei
sintä versiota.
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6/12

Vaarallisten tavaroiden
koodi (YK)

an..4

E

99x

Vaarallisten
tavaroiden
UNDG-koodi on nelinume
roinen sarjanumero, jonka
YK on antanut yleisimmin
kuljetettavia vaarallisia tava
roita koskevassa luettelossa
mainituille aineille ja tava
roille.

6/13

CUS-koodi

an8

E

1x

Euroopan kemiallisten ainei
den tulliluettelossa (ECICS)
annettu koodi.

6/14

Tavaran koodi – yh
distetyn nimikkeistön
koodi

an..8

E

1x

6/15

Tavaran koodi – Tarickoodi

an2

E

1x

Täytetään Taric-koodin mu
kaisesti (kaksi merkkiä, jotka
koskevat unionin erityisjär
jestelyjen soveltamista muo
dollisuuksien suorittamiseksi
määräpaikassa).

6/16

Tavaran koodi – Tariclisäkoodi(t)

an4

E

99x

Täytetään Taric-koodien mu
kaisesti (lisäkoodit).

6/17

Tavaran koodi – kan
salliset lisäkoodit

an..4

E

99x

Asianomaiset
jäsenvaltiot
vahvistavat koodit.

6/18

Kollimäärä

n..8

E

6/19

Tavaralaji

►M3 an..3 ◄

E

1x

►M3 Käytetään UPU-koo
diluetteloa 130. ◄

7/1

Uudelleenlastaus

Uudelleenlastauspaikat:
Maa: a2 +
Sijaintipaikan tyyppi: a1 +
Tunnisteen tarkenne: a1 +
Koodattu
Sijaintipaikan tunnistetie
dot: an..35 +
Lisätunniste: n..3
TAI
Vapaamuotoinen kuvaus
Katuosoite: an..70 +
Postinumero: an..9 +
Postitoimipaikka: an..35

E

1x

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.
Uudelleenlastauspaikan
on
noudatettava samaa raken
netta kuin TE:ssä 5/23 Tava
ran sijaintipaikka
Kuljetusvälineen tunnuksen
on noudatettava samaa raken
netta kuin TE:ssä 7/7 Kulje
tusvälineen tunnus lähdettä
essä.
Kuljetusvälineen kansallis
uuden on noudatettava samaa
rakennetta kuin TE:ssä 7/8
Kuljetusvälineen kansallisuus
lähdettäessä.
Tieto siitä, onko kyseessä
konttilähetys,
ilmoitetaan
käyttäen koodeja, jotka anne
taan osastossa II TE:lle 7/2
Kontti.
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TE:n jär
jestysnu
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(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Koodilu
ettelo II
Otsikkotason tois
osas
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Erittely
tason
toistu
vuus

Huomautukset

Uuden kuljetusvälineen
tunnus
Tunnistetietojen tyyppi n2
+
Tunnistenumero: an..35 +
Uuden kuljetusvälineen
kansallisuus: a2
Tieto siitä, onko kyseessä
konttilähetys: n1
7/2

Kontti

n1

K

1x

7/3

Kuljetuksen viitenu
mero

an..17

E

9x

7/4

Kuljetusmuoto rajalla

n1

K

1x

7/5

Sisämaan kuljetus
muoto

n1

E

1x

7/6

Rajan ylittävän tosi
asiallisen kuljetusväli
neen tunnistetiedot

Tunnistetietojen tyyppi:
n2 +
Tunnistenumero: an..35

K

1x

7/7

Kuljetusvälineen tun
nus lähdettäessä

Tunnistetietojen tyyppi:
n2 +
Tunnistenumero: an..35

K

1x

1x

7/8

Kuljetusvälineen kan
sallisuus lähdettäessä

a2

E

1x

1x

7/9

Kuljetusvälineen tun
nus saavuttaessa

Tunnistetietojen tyyppi:
n2 +
Tunnistenumero: an..35

E

1x

7/10

Kontin tunnistenumero

an..17

E

9999x

9999x

7/11

Kontin koko ja tyyppi

an..10

K

99x

99x

7/12

Kontin pakkaustilanne

an..3

K

99x

99x

7/13

►M3 Kontin toimit
tajan tyyppi ◄

an..3

K

99x

99x

Käytetään koodeja, jotka an
netaan II osastossa TE:lle 7/4
Kuljetusmuoto rajalla.

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

►M1 Tunnistetietojen tyy
pin osalta käytetään koodeja,
jotka määritellään II osas
tossa TE:lle 7/7 Kuljetusväli
neen tunnus lähdettäessä. ◄
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7/14

Rajan ylittävän aktii
visen kuljetusvälineen
tunnus

Tunnistetietojen tyyppi:
n2 +
Tunnistenumero: an..35

E

1x

1x

►M1 Tunnistetietojen tyy
pin osalta käytetään koodeja,
jotka määritellään II osas
tossa TE:lle 7/7 Kuljetusväli
neen tunnus lähdettäessä. ◄

7/15

Rajan ylittävän aktii
visen kuljetusvälineen
tunnus ja kansallisuus

a2

E

1x

1x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

7/16

Rajan ylittävän passii
visen kuljetusvälineen
tunnus

Tunnistetietojen tyyppi:
n2 +
Tunnistenumero: an..35

E

999x

999x

►M1 Tunnistetietojen tyy
pin osalta käytetään koodeja,
jotka määritellään II osas
tossa TE:lle 7/7 Kuljetusväli
neen tunnus lähdettäessä. ◄

7/17

Rajan ylittävän passii
visen kuljetusvälineen
kansallisuus

a2

E

999x

999x

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.

7/18

Sinettien lukumäärä

Sinettien lukumäärä: n..4
+
Sinetin tunnus: an..20

E

1x
9999x

1x
9999x

7/19

Muut tapahtumat kul
jetuksen aikana

an..512

E

1x

7/20

Postin kuljetusyksikön
tunnistenumero

an..35

E

1x

8/1

Kiintiön järjestysnu
mero

an6

E

8/2

Vakuustyyppi

Vakuustyyppi: an 1

K

9x

8/3

Vakuuden viite

►M1 GRN: an..24 +
Hakukoodi: an..4 +
Valuuttakoodi: a3 +
Tuonti- tai vientitullin
määrä sekä muut maksut
sovellettaessa koodeksin
89 artiklan 2 kohdan en
simmäistä alakohtaa:
n..16,2 +
Vakuustullitoimipaikka:
an8
TAI
Muu vakuuden viite:
an..35 +
Hakukoodi: an..4 +
Valuuttakoodi: a3 +
Tuonti- tai vientitullin
määrä sekä muut maksut
sovellettaessa koodeksin
89 artiklan 2 kohdan en
simmäistä alakohtaa:
n..16,2 +
Vakuustullitoimipaikka:
an8 ◄

E

99x

1x

Valuutta ilmaistaan ISO-alp
ha-3-valuuttakoodeilla (ISO
4217).
Tullitoimipaikan tunnisteen
on noudatettava rakennetta,
joka on määritelty TE:lle 5/
6 Määrätoimipaikka (ja maa).
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TE:n jär
jestysnu
mero

▼M3

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Koodilu
ettelo II
Otsikkotason tois
osas
tuvuus
tossa
(K/E)

8/4

Vakuus ei voimassa

a2

E

99x

8/5

Kauppatapahtuman
luonne

n..2

E

1x

8/6

Tilastoarvo

n..16,2

E

Erittely
tason
toistu
vuus

Huomautukset

Käytetään maakoodia, joka
on määritelty TE:lle 3/1 Vie
jä.
1x

Käytettävä komission asetuk
sen (EU) N:o 113/2010 (2)
10 artiklan 2 kohdassa tar
koitetun taulukon sarak
keessa A olevia yksinumeroi
sia koodeja. Jos käytetään
paperisia
tulli-ilmoituksia,
tämä numero merkitään 24
kohdan vasemmanpuoleiseen
osaan.
Jäsenvaltiot voivat myös sää
tää, että on kerättävä jokin
toinenkin kyseisen taulukon
B sarakkeessa olevista koo
deista. Jos käytetään pape
risia tulli-ilmoituksia, toinen
numero merkitään 24 kohdan
oikeanpuoleiseen osaan.

1x

_____

▼B
(1) EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7.
(2) Komission asetus (EU) N:o 113/2010, annettu 9 päivänä helmikuuta 2010, Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista
yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse kaupan
kattavuudesta, tietojen määrittämisestä, kauppatilastojen laatimisesta yritysten ominaisuustietojen ja laskutusvaluutan mukaan jaoteltuina sekä
tietyistä tavaroista ja tietyistä tavaroiden liikkeistä (EUVL L 37, 10.2.2010, s. 1).
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▼B
II OSASTO
Ilmoituksia ja tiedonantoja koskeviin yhteisiin tietovaatimuksiinliittyvät
koodit
KOODIT
1. JOHDANTO
Tässä osastossa annetaan vakiomuotoisissa sähköisissä ja paperisissa ilmoi
tuksissa ja tiedonannoissa käytettävät koodit.

2. KOODIT
1/1. Ilmoitustyyppi
EX: ►M1 Kauppasuhteissa unionin tullialueen ulkopuolisten maiden ja alu
eiden kanssa. ◄

Tavaroiden asettamiseksi delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liit
teessä B olevassa I osastossa annetun tietovaatimustaulukon sarakkeissa
B1, B2 ja C1 tarkoitettuun tullimenettelyyn sekä sarakkeessa B1 tarkoi
tetussa jälleenviennissä

IM: ►M1 Kauppasuhteissa unionin tullialueen ulkopuolisten maiden ja alu
eiden kanssa. ◄

Tavaroiden asettamiseksi delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liit
teessä B olevassa I osastossa annetun tietovaatimustaulukon sarakkeissa
H1–H4, H6 ja I1 tarkoitettuun tullimenettelyyn

Muiden kuin unionitavaroiden asettamiseksi tullimenettelyyn jäsenvalti
oiden välisessä kaupassa.

CO: — Unionitavarat, joihin sovelletaan erityistoimenpiteitä uusien jäsen
valtioiden liittymistä seuraavan siirtymäkauden aikana

— ‒ Unionitavaroiden asettaminen delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 liitteessä B olevassa I osastossa annetun tietovaatimus
taulukon sarakkeessa B3 tarkoitettuun tullivarastointimenettelyyn
erityisen vientituen saamiseksi ennen vientiä tai ennen vientiä tulli
valvonnassa tapahtuva valmistus ja vientituen maksaminen.

— ‒ Unionitavarat unionin tullialueen osien, joihin sovelletaan neuvos
ton direktiivin 2006/112/EY (1) tai neuvoston direktiivin
2008/118/EY (2) säännöksiä, ja tämän alueen osien, joihin mainittuja
säännöksiä ei sovelleta, välisessä kaupassa tai tämän alueen osien,
joihin mainittuja säännöksiä ei sovelleta, välisessä kaupassa siten
kuin tarkoitetaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä
B olevassa I osastossa annetun tietovaatimustaulukon sarakkeissa
B4 ja H5.

1/2. Lisäilmoitustyyppi
A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus (koodeksin 162 artikla)

B

yksinkertaistettu tulli-ilmoitus satunnaista käyttöä varten (koodeksin
166 artiklan 1 kohta)

(1) Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä
arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).
(2) Neuvoston direktiivi 2008/118/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, valmisteveroja
koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta (EUVL L 9,
14.1.2009, s. 12).
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C

yksinkertaistettu tulli-ilmoitus säännöllistä käyttöä varten (koodeksin
166 artiklan 2 kohta)

D Vakiomuotoisen (jota tarkoitetaan koodissa A) tulli-ilmoituksen jättämi
nen koodeksin 171 artiklan mukaisesti.
E

Yksinkertaistetun (jota tarkoitetaan koodissa B) tulli-ilmoituksen jättämi
nen koodeksin 171 artiklan mukaisesti.

F

Yksinkertaistetun (jota tarkoitetaan koodissa C) tulli-ilmoituksen jättämi
nen koodeksin 171 artiklan mukaisesti.

X koodeissa B ja E määriteltyjä yksinkertaistettuja ilmoituksia täydentävä
ilmoitus
Y koodeissa C ja F määriteltyjä yksinkertaistettuja ilmoituksia täydentävä
ilmoitus
Z

täydentävä ilmoitus koodeksin 182 artiklan mukaista menettelyä noudat
taen

1/3. Passitusilmoituksen / tullioikeudellista asemaa koskevan todisteen
tyyppi
Passituksen yhteydessä käytettävät koodit
C

Unionitavarat, joita ei ole asetettu passitusmenettelyyn

T

Sekalähetykset, joissa on sekä unionin ulkoiseen passitusmenettelyyn
asetettavia tavaroita että unionin sisäiseen passitusmenettelyyn asetet
tavia tavaroita, joihin sovelletaan tämän asetuksen 294 artiklaa

T1

Unionin ulkoiseen passitusmenettelyyn asetetut tavarat

T2

Koodeksin 227 artiklan mukaisesti unionin sisäiseen passitusmenet
telyyn asetetut tavarat, ellei sovelleta 293 artiklan 2 kohtaa.

T2F

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 188 artiklan mukaisesti unio
nin sisäiseen passitusmenettelyyn asetetut tavarat.

T2SM Joulukuun 22 päivänä 1992 tehdyn ETY:n ja San Marinon yhteis
työkomitean päätöksen N:o 4/92 2 artiklan mukaisesti unionin sisäi
seen passitusmenettelyyn asetetut tavarat.
TD

Tavarat, jotka on jo asetettu passitusmenettelyyn taikka kuljetettu
sisäisessä jalostusmenettelyssä taikka asetettu tullivarastointimenette
lyyn tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn sovellettaessa koo
deksin 233 artiklan 4 kohdan e alakohtaa

X

Vietävät unionitavarat, joita ei ole asetettu passitusmenettelyyn sovel
lettaessa unionin tullikoodeksin 233 artiklan 4 kohdan e alakohtaa

TIR

TIR-toimenpiteessä siirrettävät tavarat

▼M3

▼B
Unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskevan todisteen yhteydessä
käytettävät koodit
T2L

Unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 260
▼B
T2LF

Erityisille veroalueille, erityisiltä veroalueilta tai erityisten veroalu
eiden välillä lähetettävien unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa
koskeva todiste.

T2LSM Asiakirja, jolla tavaroiden määräpaikaksi todistetaan San Marino
sovellettaessa 22 päivänä joulukuuta 1992 tehdyn ETY:n ja San
Marinon yhteistyökomitean päätöksen N:o 4/92 2 artiklaa.
Koodit, joita käytetään tullikäyttöön tarkoitetun tavaraluettelon yhteydessä

▼M3

__________

▼B
T2L

Unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste

T2LF

Erityisille veroalueille, erityisiltä veroalueilta tai erityisten veroaluei
den välillä lähetettävien unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa
koskeva todiste.

1/7. Erityisolosuhteet
Käytettävä seuraavia koodeja:

Koodi

Kuvaus

Tietosisältö delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 liitteessä B ole
vassa I osastossa annetussa tie
tovaatimuksia koskevassa taulu
kossa

A20

Pikalähetykset poistumisen yleisilmoituksen yhteydessä

F10

Meri- ja sisävesikuljetus – koko tietosisältö – rektakonossementti,
jossa on tarvittavat tiedot vastaanottajalta

F1a = F1b+F1d

F11

Meri- ja sisävesikuljetus – koko tietosisältö – pääkonossementti ja sen
alakonossementit, joissa on tarvittavat tiedot vastaanottajalta alimman
paikalliskonossementin tasolla

F1a = F1b + F1c + F1d

F12

Meri- ja sisävesikuljetus – osittainen tietosisältö – ainoastaan pää
konossementti

F1b

F13

Meri- ja sisävesikuljetus – osittainen tietosisältö – ainoastaan rekta
konossementti

F1b

F14

Meri- ja sisävesikuljetus – osittainen tietosisältö – ainoastaan ala
konossementti

F1c

F15

Meri- ja sisävesikuljetus – osittainen tietosisältö – alakonossementti,
jossa on tarvittavat tiedot vastaanottajalta

F1c + F1d

F16

Meri- ja sisävesikuljetus – osittainen tietosisältö – vaadittavat tiedot
vastaanottajalta kuljetussopimuksen alimmalla tasolla (rektakonosse
mentti tai alimman tason alakonossementti)

F1d

F20

Lentorahti (yleinen) – ennen lastausta jätetty koko tietosisältö

F2a

F21

Lentorahti (yleinen) – osittainen tietosisältö – ennen saapumista jä
tetty päärahtikirja

F2b

F22

Lentorahti (yleinen) – osittainen tietosisältö – ennen saapumista jä
tetty alarahtikirja

F2c

A2
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Tietosisältö delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 liitteessä B ole
vassa I osastossa annetussa tie
tovaatimuksia koskevassa taulu
kossa

Koodi

Kuvaus

F23

Lentorahti (yleinen) – osittainen tietosisältö – delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 106 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti
ennen lastausta jätetty vähimmäistietosisältö ilman päärahtikirjan vii
tenumeroa

Osa F2d:sta

F24

Lentorahti (yleinen) – osittainen tietosisältö – delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 106 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti
ennen lastausta jätetty vähimmäistietosisältö päärahtikirjan viitenume
ron kanssa

F2d

F25

Lentorahti (yleinen) – osittainen tietosisältö – delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 106 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti
ennen lastausta jätetty päärahtikirjan viitenumero

Osa F2d:sta, joka täydentää
sanomaa erityisolosuhteiden
tunnisteella F23

F26

Lentorahti (yleinen) – osittainen tietosisältö – delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 106 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti
ennen lastausta jätetty vähimmäistietosisältö, joka sisältää alarahtikir
jan lisätietoja

F2c + F2d

F27

Lentorahti (yleinen) – ennen saapumista jätetty koko tietosisältö

F30

Pikalähetykset – delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 106 artiklan 1
kohdan toisen alakohdan mukaisesti ennen lastausta jätetty koko tiet
osisältö

F31

Pikalähetykset – koko tietosisältö kyseiseen liikennemuotoon sovel F3a muutoin kuin lentoteitse
lettavien määräaikojen mukaisesti

F32

Pikalähetykset – osittainen tietosisältö – delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 106 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti ennen
lastausta jätetty vähimmäistietosisältö

F3b

F40

Postilähetykset – delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 106 artiklan
1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti ennen lastausta jätetty koko
tietosisältö

F4a lentoteitse

F41

Postilähetykset – koko tietosisältö kyseiseen liikennemuotoon (muu F4a muutoin kuin lentoteitse
kuin lentoliikenne) sovellettavien määräaikojen mukaisesti

F42

Postilähetykset – osittainen tietosisältö – kyseiseen liikennemuotoon
sovellettavien määräaikojen mukaisesti jätetty päärahtikirja, joka si
sältää tarvittavat postiliikenteen lentorahtikirjan tiedot

F4b

F43

Postilähetykset – osittainen tietosisältö – delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 106 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti ennen
lastausta jätetty vähimmäistietosisältö

F4c

F44

Postilähetykset – osittainen tietosisältö – delegoidun asetuksen (EU)
2015/2446 106 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti ennen
lastausta jätetty kuljetusyksikön tunnistenumero

F4d

F2a

F3a lentoteitse
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Koodi

Kuvaus

Tietosisältö delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 liitteessä B ole
vassa I osastossa annetussa tie
tovaatimuksia koskevassa taulu
kossa

F50

Maantiekuljetus

F5

F51

Rautatiekuljetus

F5

1/10. Menettely
Tähän alakohtaan merkitään nelinumeroinen koodi, joka koostuu pyydettyä
menettelyä tarkoittavasta kaksinumeroisesta osasta, jota seuraa edeltävää me
nettelyä tarkoittava kaksinumeroinen toinen osa. Luettelo kaksinumeroisista
osista vahvistetaan jäljempänä.

”Edeltävällä” menettelyllä tarkoitetaan sitä menettelyä, johon tavarat oli ase
tettu ennen niiden asettamista pyydettyyn menettelyyn.

Täsmennettäköön, että jos edeltävä menettely on tullivarastointi tai väliaikai
nen maahantuonti tai jos tavarat tulevat vapaa-alueelta, niihin kuuluvaa koo
dia voidaan käyttää ainoastaan, jos tavaroita ei ole asetettu sisäiseen tai
ulkoiseen jalostukseen tai tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Esimerkiksi: sisäiseen jalostukseen ja sen jälkeen tullivarastointiin asetettujen
tavaroiden jälleenvienti = 3151 (ei 3171). (Ensimmäinen toimi = 5100; toinen
toimi = 7151: kolmas toimi jälleenvienti = 3151).

Samoin silloin, kun aiemmin väliaikaisesti vietyjä tavaroita jälleentuodaan ja
luovutetaan vapaaseen liikkeeseen sen jälkeen, kun ne on asetettu tullivaras
tointiin, väliaikaiseen maahantuontiin tai vapaa-alueelle, tätä pidetään pelk
känä väliaikaisen viennin jälkeisenä jälleentuontina.

Esimerkiksi: ulkoisessa jalostusmenettelyssä vietyjen ja jälleentuotaessa tulli
varastointimenettelyyn asetettujen tavaroiden samanaikainen luovutus kulu
tukseen ja vapaaseen liikkeeseen = 6121 (ei 6171) (Ensimmäinen toimi: väli
aikainen vienti ulkoisessa jalostusmenettelyssä = 2100; toinen toimi: varas
tointi tullivarastossa = 7121; kolmas toimi: luovutus kulutukseen + luovutus
vapaaseen liikkeeseen = 6121).

Jäljempänä olevassa luettelossa kirjaimella (a) merkittyjä koodeja ei voida
käyttää menettelykoodin ensimmäisenä osana, vaan niillä merkitään edeltävä
menettely.

Esimerkiksi: 4054 = aiemmin toisessa jäsenvaltiossa sisäiseen jalostusmenet
telyyn asetettujen tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen.

Luettelo menettelyistä koodausta varten
Näistä perusosista kaksi on yhdistettävä, jotta saadaan nelinumeroinen koodi.

00

Tätä koodia käytetään ilmaisemaan, että edeltävää menettelyä ei ole (a).

01

►M3 Tavaroiden samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja jäl
leenlähettäminen unionin tullialueen niiden osien, joissa sovelletaan di
rektiivin 2006/112/EY tai direktiivin 2008/118/EY säännöksiä, ja tämän
alueen niiden osien, joissa kyseisiä säännöksiä ei sovelleta, välisessä
kaupassa, tai kaupassa tämän alueen niiden osien välillä, joissa kyseisiä
säännöksiä ei sovelleta.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 263
▼B
Esimerkki:

Kolmannesta maasta saapuneet muut kuin unionitavarat,
jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Ranskassa, jat
kavat määränpäähänsä Kanaalisaarille. ◄

Esimerkkejä: Kolmannesta maasta saapuneet muut kuin unionitavarat,
jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Ranskassa, jat
kavat määränpäähänsä Kanaalisaarille.
Kolmannesta maasta saapuneet muut kuin unionitavarat,
jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Espanjassa,
jatkavat määränpäähänsä Andorraan.
07

Samanaikaisesti muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivarastointime
nettelyyn asetettujen tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen, kun
arvonlisäveroa tai, soveltuvin osin, valmisteveroa ei ole maksettu.
Selitys:

Tätä koodia käytetään, kun tavarat luovutetaan vapaa
seen liikkeeseen, mutta niistä ei ole maksettu arvonlisä
veroa ja valmisteveroja.

Esimerkkejä: Tuotu raakasokeri luovutetaan vapaaseen liikkeeseen,
mutta arvonlisäveroa ei ole maksettu. Arvonlisävero jä
tetään väliaikaisesti kantamatta niin kauan kuin tavarat
ovat varastossa tai muussa hyväksytyssä paikassa, joka
ei ole tullivarasto.
Tuodut kivennäisöljyt luovutetaan vapaaseen liikkeeseen,
ja arvonlisäveroa ei ole maksettu. Arvonlisävero ja val
misteverot jätetään väliaikaisesti kantamatta niin kauan
kuin tavarat ovat varastossa.
10

Lopullinen vienti.
Esimerkki:

11

21

►M3 Unionitavaroiden vienti kolmanteen maahan, mutta
samalla unionitavaroiden vienti sellaisiin unionin tullialu
een osiin, joissa ei sovelleta direktiivin 2006/112/EY tai
direktiivin 2008/118/EY säännöksiä. ◄

Sisäisessä jalostuksessa vastaavista tavaroista saatujen jalostettujen tuot
teiden vienti ennen muiden kuin unionitavaroiden asettamista sisäiseen
jalostukseen.
Selitys:

Ennakkovienti (EX-IM) koodeksin 223 artiklan 2 kohdan c
alakohdan mukaisesti.

Esimerkki:

Tupakanlehdistä, jotka ovat unionitavaroita, valmistettujen
savukkeiden vienti ennen tupakanlehtien, jotka ovat muita
kuin unionitavaroita, asettamista sisäiseen jalostusmenette
lyyn.

Väliaikainen vienti sisäisessä jalostusmenettelyssä, jos se ei kuulu koo
diin 22
Esimerkki:

Ulkoinen jalostusmenettely koodeksin 259–262 artiklan
mukaisesti. Ulkoisen jalostusmenettelyn ja taloudellisesti
vaikuttavan ulkoisen jalostusmenettelyn samanaikainen
käyttö tekstiilituotteisiin (neuvoston asetus (EY) N:o
3036/94 (1)), ei kuulu tähän koodiin.

(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 3036/94, annettu 8 päivänä joulukuuta 1994, taloudellisesti
vaikuttavan ulkoisen jalostusmenettelyn soveltamisesta tiettyihin yhteisöön jälleentuotui
hin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin tietyissä kolmansissa maissa suoritetun valmistuksen tai
käsittelyn jälkeen (EYVL L 322, 15.12.1994, s. 1).
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22

Muu väliaikainen vienti kuin koodeissa 21–23 tarkoitettu vienti.
Tämä koodi kattaa seuraavat tilanteet:
— Ulkoisen jalostusmenettelyn ja taloudellisesti vaikuttavan ulkoisen
jalostusmenettelyn samanaikainen käyttö tekstiilituotteisiin (neuvos
ton asetus (EY) N:o 3036/94).
— Tavaroiden väliaikainen vienti unionista korjattaviksi, jalostettaviksi,
sovitettaviksi, koottaviksi tai käsiteltäviksi, kun tullia ei kanneta
jälleentuonnin yhteydessä.

23

Väliaikainen vienti myöhempää samassa tilassa palauttamista varten.
Esimerkki:

31

40

Näyttelyihin, näytteiksi, ammattikäyttöön jne. tarkoitettujen
tavaroiden väliaikainen vienti.

Jälleenvienti.
Selitys:

Muiden kuin unionitavaroiden jälleenvienti erityismenette
lyn jälkeen.

Esimerkki:

Tavarat asetetaan tullivarastointiin, minkä jälkeen ne ilmoi
tetaan jälleenvietäviksi.

Tavaroiden luovutus samanaikaisesti vapaaseen liikkeeseen ja kulutuk
seen.
Tavaroiden luovutus kulutukseen unionin ja sellaisten kolmansien mai
den, joiden kanssa unionin on perustanut tulliliiton, välisessä kaupassa.
Tavaroiden luovutus kulutukseen koodeksin 1 artiklan 3 kohdassa tar
koitetussa kaupassa.
Esimerkkejä:
— Japanista tulevat tavarat, joista maksetaan tulli, arvonlisävero ja,
soveltuvin osin, valmisteverot.
— Andorrasta tulevat tavarat luovutetaan kulutukseen Saksassa.
— Martiniquelta tulevat tavarat luovutetaan kulutukseen Belgiassa.

42

Sellaisten tavaroiden samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja
kulutukseen, jotka luovutetaan arvonlisäverotta toiseen jäsenvaltioon ja,
soveltuvin osin, väliaikaisesti valmisteverottomina.
Unionitavaroiden luovutus kulutukseen unionin tullialueen niiden osien,
joissa ei sovelleta direktiivin 2006/112/EY tai direktiivin 2008/118/EY
säännöksiä, ja tämän alueen niiden osien, joissa näitä säännöksiä sovel
letaan, välisessä kaupassa, kun on kyse tavaroista, jotka luovutetaan
arvonlisäverotta toiseen jäsenvaltioon ja, soveltuvin osin, väliaikaisesti
valmisteverottomina.
Selitys:

Vapautus arvonlisäverosta ja, soveltuvin osin, väliaikai
nen valmisteverottomuus myönnetään, koska tavarat luo
vutetaan tai siirretään tuonnin jälkeen unionin sisällä toi
seen jäsenvaltioon. Tällaisessa tapauksessa arvonlisävero
ja, soveltuvin osin, valmistevero maksetaan lopullisessa
määräjäsenvaltiossa. Tämän menettelyn noudattamiseksi
asianomaisten henkilöiden on täytettävä direktiivin
2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdassa luetellut muut
edellytykset ja, soveltuvin osin, direktiivin 2008/118/EY
17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetellut edellytykset.
Direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdan mukai
sesti vaaditut tiedot on merkittävä tietoelementtiin 3/40
Verotuksellisten lisäviitetietojen tunnistenumero.
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Esimerkkejä: Muut kuin unionitavarat luovutetaan vapaaseen liikkee
seen yhdessä jäsenvaltiossa ja toimitetaan arvonlisäv
erotta toiseen jäsenvaltioon. Alv-muodollisuudet hoitaa
tulliasioitsija, joka on veroedustaja ja käyttää unionin
sisäistä alv-järjestelmää.
Kolmannesta maasta tuodaan valmisteveron alaisia muita
kuin unionitavaroita, jotka luovutetaan vapaaseen liik
keeseen ja toimitetaan arvonlisäverotta toiseen jäsenval
tioon. Rekisteröity lähettäjä aloittaa direktiivin
2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukai
sen tavaroiden siirron tuontipaikasta väliaikaisesti val
misteverottomina heti tavaroiden vapaaseen liikkeeseen
luovutuksen jälkeen.
43

Tavaroiden samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutuk
seen sovellettaessa tietyn määrän kantamiseen liittyviä erityisiä määräyk
siä uusien jäsenvaltioiden liittymistä seuraavan siirtymäkauden aikana.
Esimerkki:

44

Maataloustuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen uusien
jäsenvaltioiden liittymistä seuraavan erityisen siirtymäkau
den aikana uusien jäsenvaltioiden ja muun unionin välistä
erityistä tullimenettelyä tai erityisiä toimenpiteitä noudatta
en.

Tietty käyttötarkoitus
Tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen tullitta tai alennettua tullia
soveltaen tietyn käyttötarkoituksen perusteella.
Esimerkki:

Moottorin, joka on muu kuin unionitavara, luovutus vapaa
seen liikkeeseen asennettavaksi Euroopan unionissa val
mistettavaan siviili-ilma-alukseen.
Muut kuin unionitavarat asennettaviksi tiettyihin laivoihin,
veneisiin ja muihin aluksiin sekä poraus- tai tuotantol
autoille.

45

Tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen ja osittainen saattaminen
kulutukseen joko arvonlisäveron tai valmisteverojen kantamiseksi sekä
niiden asettaminen varastoon, joka ei ole tullivarasto.
Selitys:

Tätä koodia käytetään tavaroista, joista on maksettava
sekä arvonlisä- että valmistevero, kun vain toinen näistä
veroista on maksettu silloin, kun tavarat luovutetaan va
paaseen liikkeeseen.

Esimerkkejä: Savukkeet, jotka ovat muita kuin unionitavaroita, luovu
tetaan vapaaseen liikkeeseen, ja arvonlisävero on mak
settu. Valmisteverot jätetään väliaikaisesti kantamatta
niin kauan kuin savukkeet ovat verottomassa varastossa.
Kolmansista maista tai direktiivin 2008/118/EY 5 artiklan
3 kohdassa tarkoitetuilta alueilta tuodut valmisteveron
alaiset tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen. Rekis
teröity lähettäjä aloittaa heti tavaroiden vapaaseen liik
keeseen luovutuksen jälkeen direktiivin 2008/118/EY
17 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen tavaroiden
siirron tuontipaikasta väliaikaisesti valmisteverottomina
samassa jäsenvaltiossa sijaitsevaan verottomaan varas
toon.
46

Vastaavista tavaroista ulkoisessa jalostusmenettelyssä saatujen jalostet
tujen tuotteiden tuonti ennen niiden tavaroiden vientiä, jotka ne korva
avat.
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48

Selitys:

Ennakkotuonti koodeksin 223 artiklan 2 kohdan d alakoh
dan mukaisesti.

Esimerkki:

Puusta, joka on muu kuin unionitavara, valmistettujen pöy
tien tuonti ennen puutavaran, joka on unionitavara, asetta
mista ulkoiseen jalostusmenettelyyn.

Korvaavien tuotteiden samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen
liikkeeseen ulkoisessa jalostusmenettelyssä ennen väliaikaisesti vietävien
viallisten tavaroiden vientiä.
Selitys:

51

Tavaroiden asettaminen sisäiseen jalostusmenettelyyn.
Selitys:

53

Vakiovaihtojärjestelmä (IM-EX), ennakkotuonti koodeksin
262 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Sisäinen jalostus koodeksi 256 artiklan mukaisesti.

Tavaroiden asettaminen väliaikaiseen maahantuontiin.
Selitys:

Jälleenvietäviksi tarkoitettujen muiden kuin unionitavaroi
den asettaminen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.
Voidaan käyttää unionin tullialueella kokonaan tai osittain
tuontitullitta koodeksin 250 artiklan mukaisesti.

Esimerkki:
54

61

Sisäinen jalostus toisessa jäsenvaltiossa (ilman, että tavaroita on luovu
tettu vapaaseen liikkeeseen kyseisessä jäsenvaltiossa) (a).
Selitys:

Tällä koodilla rekisteröidään toimi unionin sisäistä kauppaa
koskeviin tilastoihin.

Esimerkki:

Muu kuin unionitavara asetetaan sisäiseen jalostukseen
Belgiassa (5100). Sisäisen jalostuksen jälkeen tavara lähe
tetään Saksaan vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi
(4054) tai jatkojalostettavaksi (5154).

Jälleentuonti ja tavaroiden luovutus samanaikaisesti vapaaseen liikkee
seen ja kulutukseen.
Selitys:

63

Väliaikainen maahantuonti esimerkiksi näyttelyä varten.

Kolmannesta maasta jälleentuodut tavarat, joista maksetaan
tullit ja arvonlisävero.

Sellaisten tavaroiden jälleentuonti ja samanaikainen luovutus vapaaseen
liikkeeseen ja kulutukseen, jotka luovutetaan arvonlisäverotta toiseen
jäsenvaltioon ja, soveltuvin osin, väliaikaisesti valmisteverottomina.
Selitys:

Vapautus arvonlisäverosta ja, soveltuvin osin, väliaikai
nen valmisteverottomuus myönnetään, koska tavarat luo
vutetaan tai siirretään jälleentuonnin jälkeen unionin si
sällä toiseen jäsenvaltioon. Tällaisessa tapauksessa ar
vonlisävero ja, soveltuvin osin, valmistevero maksetaan
lopullisessa määräjäsenvaltiossa. Tämän menettelyn nou
dattamiseksi asianomaisten henkilöiden on täytettävä di
rektiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdassa luetellut
muut edellytykset ja, soveltuvin osin, direktiivin
2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetel
lut edellytykset. Direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2
kohdan mukaisesti vaaditut tiedot on merkittävä tietoele
menttiin 3/40 Verotuksellisten lisäviitetietojen tunniste
numero.
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Esimerkkejä: Jälleentuonti ulkoisen jalostuksen tai väliaikaisen viennin
jälkeen; mahdollinen arvonlisäverovelka merkitään vero
edustajan vastattavaksi.
Sellaisten tavaroiden jälleentuonti ulkoisen jalostuksen ja
vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen, jotka toimi
tetaan arvonlisäverotta toiseen jäsenvaltioon. Rekisteröity
lähettäjä aloittaa direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1
kohdan b alakohdan mukaisen tavaroiden siirron jälleen
tuontipaikasta väliaikaisesti valmisteverottomina heti ta
varoiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen.
68

Jälleentuonti sekä osittainen luovutus kulutukseen ja samanaikainen luo
vutus vapaaseen liikkeeseen ja asettaminen muuhun varastointiin kuin
tullivarastointimenettelyyn.

▼M1
Selitys:

Tätä koodia käytetään arvonlisä- ja valmisteveron alaisista
tavaroista, kun vain toinen näistä veroista on maksettu sil
loin, kun tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen.

Esimerkki:

Jalostetut alkoholijuomat jälleentuodaan ja siirretään verot
tomaan varastoon.

▼B

71

Tavaroiden asettaminen tullivarastointimenettelyyn.
Selitys:

76

Tavaroiden asettaminen tullivarastointimenettelyyn.

Unionitavaroiden asettaminen tullivarastointimenettelyyn koodeksin
237 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Selitys:

Tullivarastointiin ennen vientiä asetettujen täysikasvuisten
urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikattu liha (komis
sion asetuksen (EY) N:o 1741/2006 (1) 4 artikla)
Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen tai jos on haettu
tuontitullin palauttamista tai peruuttamista sillä perusteella että
tavara on viallinen tai ei täytä sopimuksen ehtoja (unionin
tullikoodeksin 118 artikla).
Unionin tullikoodeksin 118 artiklan 4 kohdan mukaan unionin
tullialueelta viennin sijasta kyseiset tavarat voidaan asettaa
palauttamisen tai peruuttamisen myöntämiseksi tullivarastoin
timenettelyyn.

77

Unionitavaroiden ennen vientiä (koodeksin 5 artiklan 27 ja 3 alakoh
dassa tarkoitetussa) tulliviranomaisten tullivalvonnassa tapahtuva val
mistus ja vientitukien maksaminen.
Selitys:

78

Tulliviranomaisten valvonnassa ja tullivalvonnassa ennen
vientiä tapahtuva nautasäilykkeiden valmistus (komission ase
tuksen (EY) N:o 1731/2006 (2) 2 ja 3 artikla)

►M1 Tavaroiden siirtäminen vapaa-alueelle a) ◄

(1) Komission asetus (EY) N:o 1741/2006, annettu 24 päivänä marraskuuta 2006, tulliva
rastointimenettelyyn ennen vientiä asetettujen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten
luuttomaksi leikatun lihan vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä
(EUVL L 329, 25.11.2006, s. 7).
(2) Komission asetus (EY) N:o 1731/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen
naudanlihasäilykkeiden vientituen soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista
säännöistä (EUVL L 325, 24.11.2006, s. 12).
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95

96

Tavaroiden asettaminen muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivaras
tointimenettelyyn, kun arvonlisäveroa tai, soveltuvin osin, valmisteveroa
ei ole maksettu.
Selitys:

Tätä koodia käytetään koodeksin 1 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetussa kaupassa sekä unionin ja sellaisten kolman
sien maiden, joiden kanssa unioni on perustanut tulliliiton,
välisessä kaupassa, kun arvonlisäveroa tai valmisteveroa ei
ole maksettu.

Esimerkki:

Kanariansaarilta tuodaan savukkeita Belgiaan, ja ne varas
toidaan verottomaan varastoon; arvonlisävero ja valmiste
vero jätetään väliaikaisesti kantamatta.

Unionitavaroiden asettaminen muuhun varastointimenettelyyn kuin tul
livarastointimenettelyyn, kun arvonlisäveroa tai, soveltuvin osin, valmis
teveroa ei ole maksettu ja toinen vero jätetään väliaikaisesti kantamatta.
Selitys:

Tätä koodia käytetään koodeksin 1 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetussa kaupassa sekä unionin ja sellaisten kolman
sien maiden, joiden kanssa unioni on perustanut tulliliiton,
välisessä kaupassa, kun arvonlisäveroa tai valmisteveroa ei
ole maksettu ja toinen vero jätetään väliaikaisesti kantamat
ta.

Esimerkki:

Kanariansaarilta tuodaan savukkeita Ranskaan, ja ne varas
toidaan verottomaan varastoon; arvonlisävero on maksettu
ja valmistevero jätetään väliaikaisesti kantamatta.
Tulli-ilmoitusten yhteydessä käytetyt menettelykoodit

Sarakkeet (dele
goidun asetuksen
(EU) 2015/2446
liitteessä B olevan
taulukon otsikko)

Ilmoitukset

Unionin menettelykoodi ta
pauksen mukaan

B1

Vienti-ilmoitus ja jälleenvienti-ilmoitus

10, 11, 23, 31

B2

Erityismenettely – jalostus – ulkoista jalostus
menettelyä koskeva ilmoitus

21, 22

B3

Unionitavaran tullivarastointia koskeva ilmoitus

76, 77

B4

Vientiä koskeva ilmoitus erityisten veroalueiden
kanssa käytävässä kaupassa

10

C1

Yksinkertaistettu vienti-ilmoitus

10, 11, 23, 31

H1

Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva il
moitus ja erityismenettely – erityiskäyttö – tiet
tyä käyttötarkoitusta koskeva ilmoitus

01, 07, 40, 42, 43, 44, 45,
46, 48, 61, 63, 68

H2

Erityismenettely – varastointi – tullivarastointia
koskeva ilmoitus

71

H3

Erityismenettely – erityiskäyttö – väliaikaista
maahantuontia koskeva ilmoitus

53

H4

Erityismenettely – jalostus – sisäistä jalostusme
nettelyä koskeva ilmoitus

51

H5

Tuontia koskeva ilmoitus erityisten veroalueiden
kanssa käytävässä kaupassa

40, 42, 61, 63, 95, 96

H6

Tulli-ilmoitus postiliikenteessä vapaaseen liik
keeseen luovutusta varten

01, 07, 40

H7

Vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeva
tulli-ilmoitus lähetyksestä, johon sovelletaan
tuontitullista vapautusta asetuksen (EY) N:o
1186/2009 23 artiklan 1 kohdan tai 25 artiklan
1 kohdan mukaisesti

4 000

I1

Yksinkertaistettu tuonti-ilmoitus

01, 07, 40, 42, 43, 44, 45,
46, 48, 51, 53 61, 63, 68

▼M3

▼B
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1/11. Lisämenettely
Jos tätä tietoelementtiä käytetään täsmentämään unionin menettelyä, koodin
ensimmäinen merkki yksilöi toimenpiteiden luokan seuraavasti:
Sisäinen jalostus

Axx

Ulkoinen jalostus

Bxx

Tullittomuus

Cxx

Väliaikainen maahantuonti

Dxx

Maataloustuotteet

Exx

Muu

Fxx

Sisäinen jalostus (Koodeksin 256 artikla)
Menettely

Koodi

Tuonti
Tavarat, jotka on asetettu sisäiseen jalostusmenettelyyn (yksinomaan alv)

A04

Tavaroiden hävittäminen sisäisessä jalostusmenettelyssä

A10

▼M3

▼B

Ulkoinen jalostus (koodeksin 259 artikla)
Menettely

Koodi

Tuonti
Takuun perusteella korjattavina olleet palautettavat jalostetut tuotteet
koodeksin 260 artiklan mukaisesti (vastikkeetta korjatut tavarat).

B02

Takuun perusteella korjattavina olleet palautettavat jalostetut tuotteet
koodeksin 261 artiklan mukaisesti (vakiovaihtojärjestelmä).

B03

Palautettavat jalostetut tuotteet – yksinomaan alv

B06

Vienti
Sisäistä jalostusta varten tuodut tavarat viedään korjattaviksi ulkoisessa
jalostuksessa

B51

Sisäistä jalostusta varten tuodut tavarat viedään takuun perusteella toi
silla tavaroilla korvattaviksi

B52

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjen sopimusten mukainen ulkoi
nen jalostus, johon mahdollisesti liittyy ulkoinen jalostus arvonlisävero
menetelmää soveltaen

B53

Yksinomaan ulkoinen jalostus arvonlisämenetelmää soveltaen

B54

Tullittomuus (Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009 (8))
Artiklan nro

Koodi

Tuontitullittomuus
►M3 Sellaisten luonnollisten henkilöiden tuoma henkilökohtainen omai
suus, jotka siirtävät vakituisen asuinpaikkansa unionin tullialueelle ◄

3

C01

Henkilökohtainen omaisuus, joka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen ennen
kuin asianomaisella henkilöllä on tavanomainen kotipaikka unionin tulli
alueella (vapautus tullista sitoumusta vastaan)

9 artiklan 1 koh
ta

C42
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Artiklan nro

Koodi

►M3 Henkilökohtainen omaisuus, jonka on luovuttanut vapaaseen liik
keeseen luonnollinen henkilö, joka aikoo siirtää vakituisen asuinpaikkansa
unionin tullialueelle (tullittomuus sitoumusta vastaan). ◄

10

Avioliiton solmimisen yhteydessä tuodut kapiot ja koti-irtaimisto

12 artiklan
kohta

1

C02

►M3 Avioliiton solmimisen yhteydessä tuodut kapiot ja koti-irtaimisto,
jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ennen
avioliiton solmimista (vapautus tullista asianmukaista vakuutta vastaan) ◄

12 artiklan 1
kohta, 15 artiklan
1 kohdan a ala
kohta

C60

Avioliiton solmimisen yhteydessä tavallisesti annettava lahjat

12 artiklan
kohta

2

C03

►M3 Avioliiton solmimisen yhteydessä tavallisesti annettavat lahjat, jotka
luovutetaan vapaaseen liikkeeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ennen avio
liiton solmimista (vapautus tullista asianmukaista vakuutta vastaan) ◄

12 artiklan 2
kohta, 15 artiklan
1 kohdan a ala
kohta

C61

Perintönä saatu henkilökohtainen omaisuus, jonka omistajalla on tavan
omainen kotipaikka unionin tullialueella

17

C04

Unionin tullialueelle sijoittautuneiden, voittoa tavoittelematonta toimintaa
harjoittavien oikeushenkilöiden perintönä saama henkilökohtainen omai
suus

20

C44

Vaatetavarat, opiskelutarvikkeet ja muut oppilaiden ja opiskelijoiden irtai
met tavarat

21

C06

Arvoltaan vähäiset tavaralähetykset

23

C07

Yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle osoittamat tavaralähetykset

25

C08

Investointitavarat ja muut pääomahyödykkeet, jotka tuodaan unioniin siir
rettäessä toimintaa kolmannesta maasta

28

C09

Vapaiden ammattien harjoittajien ja voittoa tavoittelematonta toimintaa
harjoittavien oikeushenkilöiden investointitavarat ja muut pääomahyödyk
keet

34

C10

Maa-, kotieläin-, mehiläis-, puutarha- ja metsätalouden tuotteet, jotka saa
daan unionin tullialueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan kolmannen
maan tiloilta

35

C45

Sellaiseen kalastukseen ja kalankasvatukseen liittyvät tuotteet, joita unionin
kalastajat harjoittavat jäsenvaltion ja kolmannen maan rajajärvissä ja -ve
sistöissä, sekä sellaisen metsästyksen tuotteet, jota unionin metsästäjät har
joittavat näillä järvillä ja näissä vesistöissä

38

C46

Siemenet, lannoitteet ja maaperän ja kasviston hoitoon tarkoitetut tuotteet,
jotka on tarkoitettu käytettäväksi unionin tullialueella sijaitsevilla, kolman
teen rajoittuvilla maatiloilla

39

C47

Henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat, jos niistä ei kanneta
arvonlisäveroa

41

C48

Opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteiset tavarat; asetuksen (EY) N:o 1186/
2009 liitteessä I luetellut tieteelliset välineet ja kojeet

42

C11

C43
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Artiklan nro

Koodi

Opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteiset tavarat; asetuksen (EY) N:o 1186/
2009 liitteessä I liitteessä II luetellut tieteelliset välineet ja kojeet

43

C12

Opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteiset tavarat; tieteelliset välineet ja ko
jeet, jotka tuodaan yksinomaan muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin (mu
kaan lukien varaosat, osat, varusteet ja työkalut)

44–45

C13

Laitteet, jotka tieteellistä tutkimusta harjoittava laitos tai elin, jonka pää
toimipaikka on unionin ulkopuolella, tuo muihin kuin kaupallisiin tarkoi
tuksiin tai jotka tuodaan sen nimissä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin

51

C14

Tutkimukseen tarkoitetut koe-eläimet ja biologiset tai kemialliset aineet

53

C15

Ihmisperäiset terapeuttiset aineet sekä veri- ja kudosryhmän määritysrea
genssit

54

C16

Lääketieteelliseen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai hoitoon tarkoitetut
välineet ja kojeet

57

C17

Lääkkeiden laaduntarkkailussa käytettävät vertailuaineet

59

C18

Kansainvälisissä urheilutapahtumissa käytettävät lääkevalmisteet

60

C19

Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat – valtion elinten
tai muiden hyväksyttyjen organisaatioiden tuomat perustarvikkeet

61 artiklan 1
kohdan a alakoh
ta

C20

Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat – kaikenlaiset
tavarat, jotka lähetään vastikkeetta varojen keräämiseksi satunnaisissa hy
väntekeväisyystilaisuuksissa puutteenalaisille

61 artiklan 1
kohdan b alakoh
ta

C49

Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat – vastikkeetta
lähetetyt varusteet ja toimistotarvikkeet

61 artiklan 1
kohdan c alakoh
ta

C50

Sokeille tarkoitetut asetuksen (EY) N:o 1186/2009 liitteessä III luetellut
tavarat

66

C21

Sokeiden omaan käyttöönsä tuomat asetuksen (EY) N:o 1186/2009 liit
teessä IV luetellut sokeille tarkoitetut tavarat (mukaan lukien varaosat,
osat, varusteet ja työkalut)

67 artiklan 1
kohdan a ala
kohta ja 67 artik
lan 2 kohta

C22

Tiettyjen oppilaitosten tai järjestöjen tuomat sokeiden käyttöön tarkoitetut
asetuksen (EY) N:o 1186/2009 liitteessä IV luetellut tavarat (mukaan lu
kien varaosat, osat, varusteet ja työkalut)

67 artiklan 1
kohdan b ala
kohta ja 67 artik
lan 2 kohta

C23

Muiden vammaisten (ei sokeiden) omaan käyttöönsä tuomat vammaisille
tarkoitetut tavarat (mukaan lukien varaosat, osat, varusteet ja työkalut)

68 artiklan 1
kohdan a ala
kohta ja 68 artik
lan 2 kohta

C24

Tiettyjen oppilaitosten tai järjestöjen tuomat muiden vammaisten (ei sokei
den) käyttöön tarkoitetut tavarat (mukaan lukien varaosat, osat, varusteet ja
työkalut)

68 artiklan 1
kohdan b ala
kohta ja 68 artik
lan 2 kohta

C25
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▼B
Artiklan nro

Koodi

Katastrofien uhrien hyväksi tuodut tavarat

74

C26

Kolmansien maiden hallitusten antamat kunniamerkit henkilöille, joiden
pysyvä asuinpaikka on unionin tullialueella

81 artiklan a ala
kohta

C27

Maljat, mitalit ja vastaavat luonteeltaan pääasiassa vertauskuvalliset esi
neet, jotka on annettu kolmannessa maassa henkilöille, joiden pysyvä
asuinpaikka on unionin tullialueella

81 artiklan b ala
kohta

C51

Kolmanteen maahan sijoittautuneiden viranomaisten tai henkilöiden vastik
keetta antamat maljat, mitalit ja vastaavat luonteeltaan pääasiassa vertaus
kuvalliset esineet, jotka esitetään unionin tullialueella

81 artiklan c ala
kohta

C52

Vertauskuvalliset ja arvoltaan vähäiset palkinnot, pokaalit ja matkamuistot,
jotka on tarkoitettu annettaviksi vastikkeetta liikekongresseissa tai niiden
kaltaisissa kansainvälisissä tilaisuuksissa henkilöille, joiden pysyvä asuin
paikka on kolmansissa maissa

81 artiklan d ala
kohta

C53

Tavarat, joita kolmanteen maahan virallisen vierailun tehneet henkilöt tuo
vat unionin tullialueelle saatuaan tavarat lahjaksi isäntäviranomaisilta vie
railun yhteydessä

82 artiklan a ala
kohta

C28

Tavarat, joita unionin tullialueelle viralliselle vierailulle tulevat henkilöt
tuovat annettavaksi lahjaksi isäntäviranomaisille vierailun yhteydessä

82 kohdan b ala
kohta

C54

Tavarat, joita kolmanteen maahan sijoittautunut viranomainen, julkis
yhteisö tai yleishyödyllistä toimintaa harjoittava ryhmittymä antaa lahjaksi
taikka ystävyyden tai huomaavaisuuden osoitukseksi unionin tullialueelle
sijoittautuneelle viranomaiselle, julkisyhteisölle tai yleishyödyllistä toimin
taa harjoittavalle ryhmittymälle, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat hy
väksyneet vastaanottamaan tällaisia tavaroita tullitta

82 artiklan c ala
kohta

C55

Hallitsijoiden ja valtionpäämiesten käyttöön tarkoitetut tavarat

85

C29

Kaupan edistämiseksi tuodut vähäarvoiset tavaranäytteet

86

C30

Mainosluonteiset painotuotteet ja tavarat

87

C31

Tavarantoimittajien asiakkailleen vastikkeetta osoittamat, vailla varsinaista
kaupallista arvoa olevat mainosesineet, joita ei voida käyttää muihin kuin
mainostarkoituksiin

89

C56

Pienet näytteet, jotka edustavat unionin tullialueen ulkopuolella valmistet
tuja tavaroita ja jotka on tarkoitettu näyttelyyn tai vastaavaan tilaisuuteen

90 artiklan 1
kohdan a alakoh
ta

C32

Tavarat, jotka tuodaan yksinomaan niiden esittelyä varten tai unionin tulli
alueen ulkopuolella valmistettujen näytteillä olevien koneiden ja laitteiden
esittelyä varten näyttelyssä tai vastaavassa tilaisuudessa

90 artiklan 1
kohdan b alakoh
ta

C57

Erilaiset vähä-arvoiset materiaalit kuten maalit, lakat ja seinäpaperit, joita
käytetään kolmansien maiden esittelijöiden näyttelyn tai vastaavan tilaisuu
den tilapäisten, käytön jälkeen hävitettävien näyttelyosastojen rakentami
seen, varustamiseen ja koristamiseen

90 artiklan 1
kohdan c alakoh
ta

C58
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▼B
Artiklan nro

Koodi

Painotuotteet, luettelot, esitteet, hinnastot, mainosjulisteet, kuvitetut tai ku
vittamattomat kalenterit, kehystämättömät valokuvat ja muut tavarat, jotka
toimitetaan vastikkeetta käytettäviksi unionin tullialueen ulkopuolella val
mistettujen tavaroiden mainostamiseen ja joita esitellään näyttelyssä tai
vastaavassa tilaisuudessa

90 artiklan 1
kohdan d alakoh
ta

C59

Tutkimuksia, analyyseja ja kokeita varten tuodut tavarat

95

C33

Tekijänoikeuksia taikka teollista tai kaupallista omaisuutta suojeleville eli
mille osoitetut tavaralähetykset

102

C34

Matkailuun liittyvä tietoaineisto

103

C35

Erinäiset asiakirjat ja tuotteet

104

C36

Ahtauksessa ja tavaroiden suojauksessa niiden kuljetusten aikana käytettä
vät lisätarvikkeet

105

C37

Eläimille niiden kuljetuksen aikana tarkoitetut pahnat, rehut ja ruoat

106

C38

Maamoottoriajoneuvoissa ja erityiskäyttöön tarkoitetuissa konteissa olevat
poltto- ja voiteluaineet

107

C39

►M3 Sodan uhrien muistomerkkien tai hautausmaiden rakentamiseen,
ylläpitoon tai koristamiseen tarkoitetut materiaalit ◄

112

C40

Ruumisarkut, tuhkauurnat ja hautajaiskoristeet

113

C41

Arvoltaan vähäiset tavaralähetykset

114

C73

Kotieläimet, jotka viedään siirrettäessä maatalousyrityksen toimintoja unio
nista kolmanteen maahan

115

C71

Maatalous- tai kotieläintaloustuotteet, jotka saadaan unionin tullialueella
kolmannen maan välittömässä läheisyydessä sijaitsevilta tiloilta, joita hoit
avat omistajina tai vuokraajina henkilöt, joiden ensisijainen toimipaikka on
kolmannessa maassa unionin tullialueen välittömässä läheisyydessä

116

C74

Siemenet, jotka on tarkoitus käyttää kolmannessa maassa unionin tullialu
een välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla maatiloilla, joita hoitavat omis
tajina tai vuokralaisina henkilöt, joiden ensisijainen toimipaikka on unionin
tullialueella kyseisen kolmannen maan välittömässä läheisyydessä

119

C75

Eläimille niiden viennin aikana tarkoitetut rehut ja ruoat

121

C72

Vientitullittomuus

(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta
(EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23).
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▼B
Väliaikainen maahantuonti
Delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 artik
lan numero

Menettely

Koodi

►M3 Kuormalavat (kuormalavojen varaosat, laitteet ja varusteet mu
kaan luettuina) ◄

208 ja 209

D01

►M3 Kontit
luettuina) ◄

210 ja 211

D02

Maantie-, rautatie-, ilma-, meri- ja sisävesiliikenteen kuljetusvälineet

212

D03

Unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneiden henkilöiden taikka
henkilöiden, jotka aikovat muuttaa tavanomaisen kotipaikkansa kyseisen
alueen ulkopuolelle, kulkuvälineet

216

D30

Matkustajien henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tava
rat

219

D04

Merimiesten ajanvieteaineisto

220

D05

Suuronnettomuuksien seurausten torjuntaan käytettävät välineet

221

D06

Lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet

222

D07

Eläimet (vähintään 12 kuukauden ikäiset)

223

D08

Rajavyöhykkeellä käytettävät tavarat

224

D09

Ääni-, kuva- ja tietotallenteet

225

D10

Mainosmateriaali

225

D11

Ammatinharjoittamisvälineet

226

D12

Opetusvälineet ja tieteelliset välineet

227

D13

Pakkauspäällykset, täydet

228

D14

Pakkauspäällykset, tyhjät

228

D15

Muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvontaja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet

229

D16

Erityistyökalut ja -kojeet

230

D17

►M1 Testattaviksi, kokeiltaviksi tai esiteltäviksi tarkoitetut tavarat ◄

231 art. a kohta

D18

►M3 Tavarat, joiden on läpäistävä myyntisopimuksessa määrätyt
hyväksyntätestit ◄

231 art. b kohta

D19

►M1 Testeissä, kokeissa tai esittelyissä, jotka tapahtuvat ilman ansait
semistarkoitusta, käytettävät tavarat (kuusi kuukautta) ◄

231 art. c kohta

D20

Näytteet

232

D21

Korvaavat tuotantovälineet (kuusi kuukautta)

233

D22

Tilaisuuksia varten tai myytäviksi tarkoitetut tavarat

234 art. 1 kohta

D23

Hyväksyttäviksi tarkoitetut tavarat (kuusi kuukautta)

234 art. 2 kohta

D24

(konttien

varaosat,

laitteet

ja

varusteet

mukaan

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 275
▼B
Menettely

Delegoidun asetuksen
(EU) 2015/2446 artik
lan numero

Koodi

Taide-, keräily- ja antiikkiesineet

234 art. 3 kohdan
a alakohta

D25

►M3 Muut kuin juuri valmistetut tavarat, jotka on tuotu niiden myy
miseksi huutokaupassa. ◄

234 art. 3 kohdan
b alakohta

D26

Varaosat, tarvikkeet ja varusteet

235

D27

Erityisissä tilanteissa, joilla ei ole taloudellista vaikutusta, tuodut tavarat

236 art. b kohta

D28

Enintään kolmen kuukauden ajaksi tuodut tavarat

236 art. a kohta

D29

►M3 Väliaikainen maahantuonti osittain tuontitullitta ◄

206

D51

Maataloustuotteet
Menettely

Koodi

Tuonti
Yksikköhintojen soveltaminen tullausarvon määrittämiseksi tietyille her
kästi pilaantuville tavaroille (koodeksin 74 artiklan 2 kohdan c alakohta
ja tämän asetuksen 142 artiklan 6 kohta)

E01

Kiinteät tuontiarvot (esimerkiksi: komission asetus (EU) N:o 543/
2011 (*))

E02

Vienti
Maataloustuotteet, jotka on lueteltu Euroopan unionin toiminnasta teh
dyn sopimuksen liitteessä I ja joille haetaan tukea vientitodistuksen pe
rusteella

E51

Maataloustuotteet, jotka on lueteltu Euroopan unionin toiminnasta teh
dyn sopimuksen liitteessä I ja joille haetaan tukea muun kuin vientito
distuksen perusteella

E52

Maataloustuotteet, jotka on lueteltu Euroopan unionin toiminnasta teh
dyn sopimuksen liitteessä I ja joita viedään pieniä määriä ja joille hae
taan tukea muun kuin vientitodistuksen perusteella

E53

Jalostetut maataloustuotteet, joita ei ole lueteltu Euroopan unionin toi
minnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I ja joille haetaan tukea tukito
distuksen perusteella

E61

Jalostetut maataloustuotteet, joita ei ole lueteltu Euroopan unionin toi
minnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I ja joille haetaan tukea muun
kuin tukitodistuksen perusteella

E62

Jalostetut maataloustuotteet, joita ei ole lueteltu Euroopan unionin toi
minnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I ja joita viedään pieniä määriä ja
joille haetaan tukea muun kuin tukitodistuksen perusteella

E63

Maataloustuotteet, joita viedään pieniä määriä, joille haetaan tukea ja
joita ei oteta huomioon tarkastusten vähimmäismäärän laskemisessa

E71
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▼B
Menettely

Koodi

Tukiin oikeutetuilla tavaroilla tapahtuva muonitus (asetuksen (EY)
N:o 612/2009 (**) 33 artikla)

E64

Siirto muonitusvarastoon (asetuksen (EY) N:o 612/2009 37 artikla)

E65

(*) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2011, neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja
vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta (EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1).
(**) Komission asetus (EY) N:o 612/2009, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2009, maataloustuotteiden vien
titukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 186,
17.7.2009, s. 1).

Muu
Menettely

Koodi

Tuonti

Palautustavaroiden tuontitullittomuus (koodeksin 203 artikla)

F01

Palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 159 artiklassa tarkoitetut erityisolosuhteet: maataloustuotteet)

F02

Palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 ►M3 158 artiklan 3 kohdassa ◄ tarkoitetut erityisolosuhteet:
korjaus tai kunnostus)

F03

Jalostetut tuotteet, jotka palautetaan Euroopan unioniin sen jälkeen, kun
ne on aikaisemmin jälleenviety unionin tullialueelta sisäisen jalostusme
nettelyn jälkeen (koodeksin 205 artiklan 1 kohta).

F04

Palautustavaroiden vapauttaminen tuontitullista ja arvonlisäverosta ja/tai
valmisteverosta (koodeksin 203 artikla ja direktiivin 2006/112/EY
143 artiklan 1 kohdan e alakohta)

F05

Direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen
valmisteverojen alaisten tavaroiden siirto tuontipaikasta väliaikaisen val
misteverottomuuden järjestelmässä

F06

Jalostetut tuotteet, jotka palautuvat Euroopan unioniin sen jälkeen, kun
ne on aikaisemmin jälleenviety unionin tullialueelta sisäisen jalostusme
nettelyn jälkeen ja tuontitulli määritetään koodeksin 86 artiklan 3 koh
dan mukaisesti (koodeksin 205 artiklan 2 kohta).

F07

Erityisten veroalueiden kanssa käydyn kaupan yhteydessä tuodut tavarat
(koodeksin 1 artiklan 3 kohta)

F15

Tavarat, jotka on tuotu unionin ja sellaisten maiden, joiden kanssa
unioni on perustanut tulliliiton, välisessä kaupassa

F16

Unionin tullialueeseen kuulumattoman maan tai alueen aluemerestä saa
tujen kalastustuotteiden ja muiden tuotteiden, jotka on pyydetty ainoas
taan jäsenvaltion alusrekisteriin rekisteröidyllä tai kirjatulla ja sen lipun
alla purjehtivalla aluksella, vapauttaminen tuontitullista

F21
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▼B
Menettely

Unionin tullialueeseen kuulumattoman maan tai alueen aluemerestä saa
duista kalastustuotteista saatujen tuotteiden ja muiden tuotteiden, jotka
on pyydetty jäsenvaltion alusrekisteriin rekisteröidyllä tai kirjatulla ja sen
lipun alla purjehtivilla tehdasaluksilla, vapauttaminen tuontitullista

▼M3

Koodi

F22

__________

▼B
Jalostettujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen sovellettaessa
koodeksin 86 artiklan 3 kohtaa

►M1 F44 ◄

Vapautus arvonlisäverosta eräiden tavaroiden lopullisessa tuonnissa
(neuvoston direktiivi 2009/132/EY (*))

F45

Tavaroiden alkuperäisen tariffiluokittelun käyttö koodeksin 86 artiklan 2
kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa

F46

Koodeksin 177 artiklassa säädetty tariffin eri alanimikkeisiin kuuluvia
tavaroita koskevien tulli-ilmoitusten laadinnan yksinkertaistaminen

F47

Tuonti direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 4 jaksossa säädetyn
kolmansista maista ja alueilta tuotujen tavaroiden etämyyntiä koskevan
erityisjärjestelmän mukaisesti.

F48

Tuonti direktiivin 2006/112/EY XII osaston 7 luvussa säädettyjen tuon
nissa kannettavan alv:n ilmoittamista ja maksamista koskevien erityisjär
jestelyjen mukaisesti.

F49

▼M1

▼M3

▼B
Vienti
Muonitus ja alusten tankkaus

F61

Koodeksin 177 artiklassa säädetty tariffin eri alanimikkeisiin kuuluvia
tavaroita koskevien tulli-ilmoitusten laadinnan yksinkertaistaminen

F65

Erityisten veroalueiden kanssa käydyn kaupan yhteydessä viedyt tavarat
(koodeksin 1 artiklan 3 kohta)

F75

▼M1

▼B

(*) Neuvoston direktiivi 2009/132/EY, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, direktiivin 2006/112/EY 143 ar
tiklan b ja c alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvon
lisäverosta (EUVL L 292, 10.11.2009, s. 5).

2/1.

Yksinkertaistettu ilmoitus / edeltävät asiakirja

▼M1
Tämä tietoelementti koostuu aakkosnumeerisista koodeista.
Jokaisessa koodissa on kolme osaa. Ensimmäisellä osalla (an..3), joka muo
dostuu numeroista tai kirjaimista taikka niiden yhdistelmästä, yksilöidään
asiakirjan laji. Toinen osa (an..35) muodostuu kyseisen asiakirjan tunnistami
seen tarvittavista tiedoista eli joko sen tunnistenumerosta tai muusta tunnis
tettavasta viitteestä. Kolmannella osalla (an..5) yksilöidään, mihin edeltävän
asiakirjan kohtaan viitataan.
Jos tulli-ilmoitus annetaan paperisena, koodin kolme osaa erotetaan toisistaan
viivoilla (-).
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▼M1
__________
1. Ensimmäinen osa (an..3)

▼B
Valitaan käytettyä asiakirjaa koskeva lyhenne ”asiakirjojen lyhenneluette
losta”.
Asiakirjojen lyhenneluettelo
(Numeeriset koodit on otettu YK:n elektronista tietojenvaihtoa hallinnossa,
kaupassa ja liikenteessä (EDIFACT) koskevasta hakemistosta 2014b: Tie
toelementeistä käytettävien koodien luettelo on 1001, Asiakirjan/sanoman
koodattu nimi)
Konttiluettelo

235

Lähetysluettelo

270

Pakkausluettelo

271

Pro forma -lasku

325

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus

337

Saapumisen yleisilmoitus

355

Kauppalasku

380

Alarahtikirja

703

Pääkonossementti

704

Konossementti

705

Alakonossementti

714

Rautatiekuljetuksen rahtikirja

720

Maantiekuljetuksen rahtikirja

730

Lentorahtikirja

740

Päärahtikirja

741

Osoitekortti (postipaketit)

750

Monivälinekuljetuksen kuljetusasiakirja

760

Tavaraluettelo

785

Lähetysluettelo

787

Unionin/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus – seka
lähetykset (T)

820

Unionin ulkoista / yhteistä passitusta koskeva ilmoitus
(T1)

821

Unionin sisäistä / yhteistä passitusta koskeva ilmoitus
(T1)

822

T5-valvontakappale

823

Unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva
todiste T2L

825

TIR-carnet

952

ATA-carnet

955
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▼B
Ilmoittajan kirjanpitoon merkitsemisen viite/päivä
määrä

CLE

INF 3-tiedotuslomake

IF3

Tavaraluettelo – yksinkertaistettu menettely

MNS

Ilmoitus/tiedonanto MRN

MRN

Unionin sisäisen passituksen ilmoitus – koodeksin
227 artikla

T2F

Unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva
todiste T2LF

T2G

T2M-todiste

T2M

Yksinkertaistettu ilmoitus

SDE

Muu

ZZZ

Tässä luettelossa oleva koodi CLE tarkoittaa ilmoittajan kirjanpitoon mer
kitsemisen päivämäärää ja viitettä (koodeksin 182 artiklan 1 kohta). Päi
vämäärä ilmoitetaan koodina seuraavasti: vvvvkkpp.

▼M1
2. Toinen osa (an..35)

▼B
Merkitään käytetyn asiakirjan tunnistenumero tai muu tunnistettavissa
oleva viite.
Jos edeltävä asiakirja, johon viitataan, on MRN, viitenumerolla on seu
raava rakenne:
Kenttä

Sisältö

Muoto

Esimerkkejä

1

Ilmoituksen virallisen hyväksymis
vuoden kaksi viimeistä numeroa (VV)

n2

15

2

Ilmoituksen / unionitavaroiden tulli
oikeudellista asemaa koskevan todis
teen / tiedonannon antamismaan tun
nus (ISO alpha 2 -maakoodi)

a2

RO

3

Sanoman vuosi- ja maakohtainen yk
silöity tunniste

an12

9876AB889012

4

Menettelyn tunnus

a1

B

5

Tarkastusluku

an1

5

Kentät 1 ja 2 täytetään edellä esitetyn mukaisesti.
Kenttään 3 merkitään asianomaisen sanoman tunniste. Kentän käyttö on
kansallisten viranomaisten vastuulla, mutta kullakin kyseisessä maassa
yhden vuoden aikana käsitellyllä sanomalla on oltava kyseiseen menette
lyyn liittyvä yksilöllinen numero.
Jos kansallinen hallinto haluaa sisällyttää toimivaltaisen tullitoimipaikan
viitenumeron MRN-numeroon, tähän tarkoitukseen voidaan käyttää enin
tään 6 ensimmäistä merkkiä.
Kenttään 4 merkitään jäljempänä olevassa taulukossa esitetty menettelyn
tunnus.
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▼B
Kenttään 5 merkitään arvo, joka on koko MRN-numeron tarkastusluku.
Sen avulla voidaan todeta virheet, kun koko MRN-numero merkitään.
Koodit, joita käytettään kentässä 4 Menettelyn tunnus
Koodi

Menettely

Vastaavat sarakkeet I osaston I luvussa
olevassa taulukossa

A

Ainoastaan vienti

B1, B2, B3 tai C1

B

Viennin ja poistumisen yleisilmoitukset

Yhdistelmä: A1 tai A2 ja B1, B2, B3
tai C1

C

Ainoastaan poistumisen yleisilmoitus

A1 tai A2

D

Jälleenvientitiedonanto

A3

E

Tavaroiden vienti erityisten veroaluei
den tapauksessa

B4

J

Ainoastaan passitusilmoitus

D1, D2 tai D3

K

Passitusilmoitus ja poistumisen yleisil
moitus

Yhdistelmä: D1, D2 tai D3 ja A1 tai
A2

L

Passitusilmoitus ja saapumisen yleisil
moitus

Yhdistelmä: D1, D2 tai D3 ja F1a, F2a,
F3a, F4a tai F5

M

Unionitavaroiden tullioikeudellista ase
maa koskeva todiste / tullikäyttöön tar
koitettu tavaraluettelo

E1, E2

R

Ainoastaan tuonti-ilmoitus

H1, H2, H3, H4, H6 tai I1

S

Tuonti-ilmoitus ja saapumisen yleisil
moitus

Yhdistelmä: H1, H2, H3, H4, H6 tai I1
ja F1a, F2a, F3a, F4a tai F5

T

Ainoastaan saapumisen yleisilmoitus

F1a, F1b, F1c, F1d, F2a, F2b, F2c,
F2d, F3a, F3b, F4a, F4b, F4c tai F5

U

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus

G4

V

Tavaroiden tuonti erityisten veroaluei
den tapauksessa

H5

W

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus ja
saapumisen yleisilmoitus

Yhdistelmä: G4 ja F1a, F2a, F3a, F4a
tai F5

▼M1
3. Kolmas osa (an..5)

▼B
Tavaraerittelyn järjestysnumero kuten määritelty tietoelementille 1/6. Ta
varaerittelyn järjestysnumero yleisilmoituksessa tai edeltävässä asiakirjas
sa.
Esimerkkejä:

▼M1
— Kyseinen ilmoituksen kohta oli 5. kohta T1-passitusasiakirjassa (edel
tävä asiakirja), jolle määrätoimipaikka on antanut numeron 238 544.
Tällöin koodi on ”821-238544-5”. (”821” tarkoittaa passitusmenette
lyä, ”238544” asiakirjan kirjaamisnumeroa (tai NCTS-toimenpiteissä
MRN-numeroa) ja ”5” tarkoittaa kohdan numeroa.)
— Tavarat ilmoitettiin yksinkertaistetulla ilmoituksella. MRN on
16DE9876AB889012R1. Täydentävässä ilmoituksessa koodi on näin
ollen ”SDE-16DE9876AB889012R1 ”. (”SDE” tarkoittaa yksinkertais
tettua ilmoitusta ja ”16DE9876AB889012R1 ” on asiakirjan MRN).

▼B
Jos edellä tarkoitettu asiakirja laaditaan käyttäen paperista tulli-ilmoitusta
(SAD), lyhenne sisältää TE:n ensimmäiselle osiolle määritellyt koodit. 1/1
Ilmoitustyyppi (IM, EX, CO ja EU).
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▼B
Jos paperisten passitusilmoitusten tapauksessa on ilmoitettava useampi
kuin yksi viite ja jäsenvaltio on säätänyt, että on käytettävä koodattua
tietoa, sovelletaan koodia 00200, siten kuin määritellään tietoelementissä
2/2 Lisätiedot.
2/2. Lisätiedot
Tullialaa koskevat lisätiedot ilmaistaan viisinumeroisina koodeina. Tämä
koodi on asianomaisen maininnan jäljessä, jollei unionin lainsäädännössä
säädetä, että koodi korvaa tekstin.
Esimerkki: Jos ilmoittaja ja lähettäjä ovat sama henkilö, merkitään koodi
00300.
Unionin lainsäädännössä säädetään, että tietyt lisätiedot on merkittävä muihin
tietoelementteihin kuin tietoelementtiin 2/2 Lisätiedot. Niiden koodit noudat
tavat kuitenkin samoja sääntöjä kuin tiedot, jotka merkitään erityisesti tieto
elementtiin 2/2 Lisätiedot.
Lisätiedot – Koodi XXXXX
Yleinen luokka – Koodi 0xxxx
Oikeusperusta

Aihe

Lisätiedot

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 163 artikla

Muun erityismenettelyn kuin passi
tuksen käyttöä koskeva tulli-ilmoi
tuksella tehtävä hakemus

”Yksinkertaistettu
lupa”

00100

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 liitteessä B oleva II osasto

Useita asiakirjoja tai osia

”Useita”

00200

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 liitteessä B oleva II osasto

Ilmoittaja ja lähettäjä sama

”Lähettäjä”

00300

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 liitteessä B oleva II osasto

Ilmoittaja ja viejä sama

”Viejä”

00400

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 liitteessä B oleva II osasto

Ilmoittaja ja tuoja sama

”Tuoja”

00500

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 176 artiklan 1 kohdan c ala
kohta ja 241 artiklan 1 kohdan en
simmäinen alakohta

Sisäisen jalostuksen päättäminen

”SJ” ja asiaa kos
keva hyväksyntä
numero tai INFnumero

00700

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 241 artiklan 1 kohdan toinen
alakohta

Sisäisen jalostuksen päättäminen
(kauppapoliittiset erityistoimenpiteet)

”SJ KPT”

00800

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 238 artikla

Väliaikaisen maahantuonnin päättä
minen

”VM” ja asiaa
koskeva
hyväk
syntänumero

00900

Aihe

Lisätiedot

Koodi

▼M3

▼M1

__________

▼M3

▼B
Tuotaessa: Tuonti – Koodi 1xxxx
Oikeusperusta

▼M3

Koodi

__________

▼B
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 liitteessä B oleva II osasto

Saapumisen yleisilmoitusta koskeva
tilanne, jossa tavarat kuljetetaan siir
rettävällä konossementilla, jossa ei
eritellä, kenelle konossementti siirre
tään, ja vastaanottaja on tuntematon

”Vastaanottaja
tuntematon”

10 600
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▼B
Oikeusperusta

▼M1

Aihe

Lisätiedot

Koodi

Aihe

Lisätiedot

Koodi

__________

▼B
Passitusmenettelyssä: Koodi 2xxxx
Oikeusperusta

▼M3
”Yhteisen
18 artikla (*)

passitusmenettelyn”

Vienti yhdestä yhteistä passitusta so
veltavasta maasta tai unionista rajoi
tusten alaista.

20100

”Yhteisen
18 artikla (*)

passitusmenettelyn”

Vienti yhdestä yhteistä passitusta so
veltavasta maasta tai unionista tullin
alaista.

20200

”Yhteisen
18 artikla

passitusmenettelyn”

Vienti

▼B
”Vienti”

20 300

(*) Toukokuun 20 päivänä 1987 tehty yhteistä passitusmenettelyä koskeva yleissopimus (EYVL L 226, 13.8.1987).

Vietäessä: Koodi 3xxxx
Oikeusperusta

Aihe

Lisätiedot

Koodeksin 254 artiklan 4 kohdan b
alakohta

Tavaroiden vienti tietyn käyttötar
koituksen perusteella

”Tietty
koitus”

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 160 artikla

Pyyntö saada INF 3-tiedotuslomake

”INF3”

►M3 30 700 ◄

►M1 329 artiklan 7 kohta ◄

Tullitoimipaikan, joka on toimival
tainen sen paikan osalta, jossa tava
rat otetaan haltuun yhden kuljetusso
pimuksen perusteella unionin tulli
alueelta kuljettamiseksi, pyytäminen
poistumistullitoimipaikaksi.

Poistumistullitoi
mipaikka

30 500

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 liitteessä B oleva II osasto

Poistumisen yleisilmoitusta koskeva
tilanne, jossa tavarat kuljetetaan siir
rettävällä konossementilla, jossa ei
eritellä, kenelle konossementti siirre
tään, ja vastaanottaja on tuntematon.

”Vastaanottaja
tuntematon”

30 600

käyttötar

Koodi

30 300

Muu: Koodi 4xxxx
Oikeusperusta

Aihe

Lisätiedot

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/
2446 123 artikla

Unionitavaroiden tullioikeudellista
asemaa koskevan todisteen pitempää
voimassaoloa koskeva pyyntö

Unionitavaroi
den tullioike
udellista
ase
maa koskevan
todisteen
pi
tempi voimas
saolo

Koodi

40 100
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▼B
2/3. Esitetyt asiakirjat, todistukset ja luvat, lisäviitteet
a) Unionin tai kansainväliset asiakirjat, todistukset ja luvat, jotka on annettu
ilmoituksen tueksi, sekä lisäviitteet on merkittävä I osastolla määritellyllä
koodilla, jota seuraa joko tunnistenumero tai muu tunnistettavissa oleva
viite. Asiakirjoja, todistuksia ja lupia ja lisäviitteitä sekä niiden koodeja
koskeva luettelo on Taric-tietokannassa.
b) Kansalliset asiakirjat, todistukset ja luvat, jotka on annettu ilmoituksen
tueksi, sekä lisäviitteet on merkittävä I osastossa määritellyllä koodilla
(esim. 2123, 34d5), jota voi seurata joko tunnistenumero tai muu tunnis
tettavissa oleva viite. Koodin muodostavat neljä merkkiä vahvistetaan
kunkin jäsenvaltion oman nimikkeistön mukaisesti.
2/7. Varaston tunnistetiedot
Käytettävällä koodilla on seuraava rakenne, joka koostuu kahdesta osasta:
— Varaston tyypin ilmoittava merkki:
R Yleinen tullivarasto tyyppi I
S

Yleinen tullivarasto tyyppi II

T

Yleinen tullivarasto tyyppi III

U Yksityinen tullivarasto
V Varastotilat tavaroiden väliaikaiseen varastointiin
K Muu kuin tullivarasto
Z

Vapaa-alue

— Jäsenvaltion luvan myöntämishetkellä antama tunnistenumero tapauksissa,
joissa tällainen lupa annetaan
3/1. Viejä
Kun on kyse yhdistetyistä lähetyksistä, tulli-ilmoitukset annetaan paperisina ja
jäsenvaltiot ovat säätäneet koodattujen tietojen käyttämisestä, sovelletaan koo
dia 00200, siten kuin määritellään tietoelementissä 2/2 Lisätiedot.
3/2. Viejän tunnistenumero
EORI-numeron rakenne on seuraava:
Kenttä

Sisältö

Muoto

1

Jäsenvaltion tunnus (maakoodi)

a2

2

Jäsenvaltion antama yksilöllinen tun
niste

an..15

Maakoodi: Käytetään I osastossa tietoelementille 3/1 Viejä määriteltyä maa
koodia.
Kolmannen maan unionin saataville antaman yksilöllisen tunnistenumeron
rakenne on seuraava:
Kenttä

Sisältö

Muoto

1

Maakoodi

a2

2

Kolmannen maan yksilöllinen tunnis
tenumero

an..15
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▼B
Maakoodi: Käytetään I osastossa tietoelementille 3/1 Viejä määriteltyä maa
koodia.
3/9. Vastaanottaja
Kun on kyse yhdistetyistä lähetyksistä, tulli-ilmoitukset annetaan paperisina ja
jäsenvaltiot ovat säätäneet koodattujen tietojen käyttämisestä, sovelletaan koo
dia 00200, siten kuin määritellään tietoelementissä 2/2 Lisätiedot.
3/21. Edustajan asemaa koskeva koodi
Edustajan aseman nimeämiseksi merkitään jokin seuraavista koodeista (n1)
ennen nimeä ja täydellistä osoitetta:
2 Edustaja (koodeksin 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suora edustus)
3 Edustaja (koodeksin 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu välillinen edustus)
Jos kyseinen koodi tulostetaan paperilomakkeelle, sen ympärillä on oltava
hakasulkeet (esim. [2] tai [3])
3/37. Toimitusketjun lisätoimijan/lisätoimijoiden tunnistenumero
Tämä tietoelementti koostuu kahdesta osasta:
1. Roolikoodi
Seuraavat osapuolet voidaan ilmoittaa:

Rooli
koodi

Osapuoli

Kuvaus

CS

Kokoaja

Huolitsija, joka kokoaa (yhteislähetys
menettelyssä) yksittäisiä pienempiä lä
hetyksiä yhdeksi isoksi lähetykseksi,
joka lähetetään toiselle osapuolelle ja
jonka jälkimmäinen puolestaan jakaa al
kuperäisiin osiin.

MF

Valmistaja

Osapuoli, joka valmistaa tavarat

FW

Huolitsija

Osapuoli, joka järjestää tavaroiden huo
linnan

WH

Varastonpitäjä

Osapuoli, joka vastaa varastoon saa
puneista tavaroista

2. Osapuolen tunnistenumero
Kyseisen numeron rakenne vastaa rakennetta, joka täsmennetään tietoelemen
tissä 3/2 Viejän tunnistenumero.
3/40. Verotuksellisten lisäviitetietojen tunnistenumero
Tämä tietoelementti koostuu kahdesta osasta:
1. Roolikoodi
Seuraavat osapuolet voidaan ilmoittaa:
Rooli
koodi

FR1

Osapuoli

Tuoja

Kuvaus

Henkilö tai henkilöt, jo(t)ka jäsenvaltio
on nimennyt tai tunnustanut velvolli
seksi maksamaan arvonlisäveron direk
tiivin 2006/112/EY 201 artiklan mukai
sesti
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▼B
Rooli
koodi

Osapuoli

Kuvaus

FR2

Asiakas

►M3 Henkilö, joka on velvollinen
maksamaan unionin sisäisestä tavaroi
den hankinnasta arvonlisäveron direktii
vin
2006/112/EY
200
artiklan
mukaisesti ◄

FR3

Veroedustaja

Tuojan nimeämä veroedustaja, joka on
velvollinen maksamaan arvonlisäveron
tuontijäsenvaltiossa

FR4

Maksunlykkäyslu
van haltija

Verovelvollinen tai veronmaksuvelvol
linen tai muu henkilö, joka on saanut
maksunlykkäyksen, direktiivin 2006/
112/EY 211 artiklan mukaisesti

FR5

Myyjä (tuontia kos
keva arvonlisäveron
erityisjärjestelmä)

Verovelvollinen, joka käyttää direktii
vin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun
4 jaksossa säädettyä kolmansista maista
ja alueilta tuotujen tavaroiden etämyyn
nin erityisjärjestelmää ja 369 q artiklassa
tarkoitettu arvonlisäverotunnisteen halti
ja

FR7

Verovelvollinen tai
arvonlisäveronmak
suvelvollinen

Verovelvollisen tai arvonlisäveronmak
suvelvollisen arvonlisäverotunnus, kun
arvonlisäveron maksamista on lykätty
direktiivin 2006/112/EY 211 artiklan
toisen kohdan mukaisesti

▼M3

▼B

2. Arvonlisäveron tunnistenumeron rakenne on seuraava:
Kenttä

Sisältö

Muoto

1

Antavan jäsenvaltion tunnus (ISO alp
ha-2 –koodi 3166; Kreikka voi käyttää
koodia EL)

a2

2

Direktiivin 2006/112/EY 214 artiklassa
tarkoitettu jäsenvaltion antama yksilöl
linen tunnistenumero verovelvollisten
tunnistamiseksi

an..15

4/1. Toimitusehdot
Koodit ja merkinnät, jotka on tarvittaessa merkittävä kahteen ensimmäiseen
alakohtaan, ovat seuraavat:
Ensimmäinen alakohta

Incoterms-koodi

Merkitys

Toinen alakohta

Incoterms – ICC/ECE

Täsmennettävä paikka

Toimitettuna rajalle

Nimetty paikka

EXW (Incoterms 2010)

Noudettuna

Nimetty paikka

FCA (Incoterms 2010)

Vapaasti rahdinkuljettajalla

Nimetty paikka

Maantie- ja rautatieliiken
teessä sovellettavat koodit
DAF (Incoterms 2000)
Kaikkien
koodit

kuljetusmuotojen
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▼B
Ensimmäinen alakohta

Merkitys

Toinen alakohta

CPT (Incoterms 2010)

Kuljetus maksettuna

Nimetty määräpaikka

CIP (Incoterms 2010)

Kuljetus ja vakuutus mak
settuina

Nimetty määräpaikka

DAT (Incoterms 2010)

Toimitettuna terminaalissa

Nimetty satamaterminaali
määräpaikka

DAP (Incoterms 2010)

Toimitettuna määräpaikalle

Nimetty määräpaikka

DDP (Incoterms 2010)

Toimitettuna tullattuna

Nimetty määräpaikka

DDU (Incoterms 2000)

Toimitettuna tullaamatta

Nimetty määräpaikka

FAS (Incoterms 2010)

Vapaasti aluksen sivulla

Nimetty laivaussatama

FOB (Incoterms 2010)

Vapaasti aluksessa

Nimetty laivaussatama

CFR (Incoterms 2010)

Kulut ja rahti maksettuina

Nimetty määräsatama

CIF (Incoterms 2010)

Kulut, vakuutus ja rahti
maksettuina

Nimetty määräsatama

DES (Incoterms 2000)

Toimitettuna aluksessa

Nimetty määräsatama

DEQ (Incoterms 2000)

Toimitettuna laiturilla

Nimetty määräsatama

XXX

Muut kuin edellä mainitut
toimitusehdot

Sopimuksessa oleva toimituseh
tojen sanallinen kuvaus

tai

Meri- ja sisävesiliikenteessä
sovellettavat koodit

4/2. Kuljetuksen maksutapa
Käytettävä seuraavia koodeja:
A Käteismaksu
B Luottokorttimaksu
C Maksu sekillä
D Muu (esim. suoraveloitus tilille)
H Varojen siirto sähköisesti
K Tilinhaltija liikenteenharjoittajan kanssa
Z Ei maksettu etukäteen

▼M1
4/3. Verojen laskeminen – verolaji

▼B
Sovellettavat koodit ovat seuraavat:

▼M1

►M1 Tuontitulli ◄

A00

Lopulliset polkumyyntitullit

A30

Väliaikaiset polkumyyntitullit

A35

Lopullinen tasoitustulli

A40

Väliaikainen tasoitustulli

A45

Arvonlisävero

B00

►M1 Vientitulli ◄

C00

__________

▼B
Muiden maiden puolesta kannetut tullit

E00

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 287
▼M1
4/8. Verojen laskeminen – maksutapa

▼B
Jäsenvaltiot voivat käyttää seuraavia koodeja:
A Käteismaksu
B Luottokorttimaksu
C Maksu sekillä
D Muu (esimerkiksi suoraveloitus tulliasioitsijan tililtä)
E Maksun lykkäys
G Lykätty maksu – alv-järjestelmä (direktiivin 2006/112/EY 211 artikla)
H Varojen siirto sähköisesti
J Maksu postilaitoksen (postilähetykset) tai muiden julkisoikeudellisten lai
tosten kautta
K Valmisteveron hyvitys tai palautus
P Käteistalletus tulliasioitsijan tilille
R Maksettavan määrän vakuus
S Kertatakaus
T Takaus tulliasioitsijan tilille
U Takaus asianomaisen henkilön tilille – pysyvä lupa
V Takaus asianomaisen henkilön tilille – yksittäinen lupa
O Interventioelimelle annettu takaus
4/9. Lisäykset ja vähennykset
Lisäykset (siten kuin koodeksin 70 ja 71 artiklassa määritellään)
AB: Välityspalkkiot, ostoprovisioita lukuun ottamatta
AD: Päällykset
AE: Tuotuihin tavaroihin sisältyvät materiaalit, rakenneosat, osat ja vastaavat
ainekset
AF: Työkalut, matriisit, muotit ja vastaavat tuotujen tavaroiden tuottamisessa
käytetyt esineet
AG: Tuotujen tavaroiden tuottamisessa käytetyt ainekset
AH: Tekninen suunnittelu, kehittely, taiteellinen työ ja mallisuunnittelu sekä
piirustusten ja luonnosten laadinta, jotka tapahtuvat muualla kuin unio
nissa ja ovat välttämättömiä tuotujen tavaroiden tuottamisessa
AI:

Rojaltit ja lisenssimaksut

AJ: Myyjälle tuleva osa myöhemmän jälleenmyynnin, luovutuksen tai käy
tön antamasta tuotosta
AK: Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja
vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavara tuodaan Euroopan
unioniin
AL: Välilliset maksut ja muut maksut (koodeksin 70 artikla)
AN: Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 71 artiklan mukaisesti tehtyyn
päätökseen perustuvat lisäykset
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Vähennykset (siten kuin koodeksin 72 artiklassa määritellään)
BA: Kuljetuskustannukset tavaran saavuttua paikkaan, jossa se tuodaan unio
nin tullialueelle
BB: Rakentamisesta, asentamisesta, kokoonpanosta, huollosta tai teknisestä
avusta tuonnin jälkeen aiheutuvat kustannukset
BC: Tuontitullit tai muut tavaroiden tuonnin tai myynnin vuoksi unionissa
maksettavat maksut
BD: Korkokulut
BE: Maksu oikeudesta jäljentää tuotua tavaraa unionissa;
BF: Ostoprovisiot
BG: Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 71 artiklan mukaisesti tehtyyn
päätökseen perustuvat vähennykset
4/13. Arvonmäärityksen indikaattorit
Koodi muodostuu neljästä numerosta, joista kukin on joko ”0” tai ”1”.
Jokainen ”0” tai ”1” kertoo, onko arvonmäärityksen indikaattorilla merkitystä
kyseisen tavaran arvonmäärityksen kannalta
Ensimmäinen numero: Osapuolten etuyhteys riippumatta siitä, onko se vai
kuttanut hintaan.
Toinen numero: Rajoitukset ostajan oikeuteen luovuttaa tavaroita tai käyttää
niitä koodeksin 70 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti
Kolmas numero: Myynti tai hinta riippuu eräistä ehdoista tai suorituksista
koodeksin 70 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Neljäs numero: Myyntiä koskee järjestely, jonka mukaan osa myöhemmän
jälleenmyynnin, luovutuksen tai käytön tuotosta tulee suoraan tai välillisesti
myyjän hyväksi.
Esimerkki: Tavaroista, joihin liittyy osapuolten etuyhteys, mutta ei mikään
toisen, kolmannen tai neljännen numeron määrittelemä tilanne, käytetään koo
diyhdistelmää ”1000”.
4/16. Arvonmääritysmenetelmä
Tuotujen tavaroiden tullausarvon määrittämisessä käytettävät säännökset koo
dataan seuraavasti:
Koodi

Koodeksin artikla

Menetelmä

1

70

Tuotujen tavaroiden kauppa-arvo

2

74 artiklan 2 kohdan a alakoh
ta

Samanlaisten tavaroiden kauppaarvo

3

74 artiklan 2 kohdan b alakoh
ta

Samankaltaisten tavaroiden kaup
pa-arvo

4

74 artiklan 2 kohdan c alakoh
ta

Deduktiivinen arvo

5

74 artiklan 2 kohdan d alakoh
ta

Laskettu arvo

6

74 artiklan 3 kohta

Arvo käytettävissä olevien tieto
jen perusteella (nk. fall back
-menetelmä)
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4/17. Etuuskohtelu
Tähän kohtaan merkitään kolminumeroinen koodi, joka muodostuu 1 alakoh
dassa tarkoitetusta yhden numeron pituisesta osasta ja 2 alakohdassa tarkoi
tetusta kaksinumeroisesta osasta.
Käytettävät koodit ovat:
1. Koodin ensimmäinen numero
1 Tavanomainen tullikohtelu (muualle kuulumattomat)
2 Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP)
3 Tullietuus (muu kuin koodilla 2 ilmoitettu)
4 Tullien kantaminen Euroopan unionin tekemien tulliliittosopimusten
mukaisesti
5 Etuuskohtelut erityisten veroalueiden kanssa käytävässä kaupassa
2. Seuraavat kaksi numeroa
00 Ei mikään seuraavista
10 Tullisuspensio
18 Tuotteen erityisluonteesta annettuun todistukseen liittyvä tullisuspen
sio
19 ►M3 Väliaikainen suspensio tuotteille, jotka on tuotu huolto- ja val
mistustodistuksella (EASA 1 -lomake) tai vastaavalla todistuksella ◄
20 Tariffikiintiö (1)
25 Tuotteen erityisluonteesta annettuun todistukseen liittyvä tariffikiin
tiö (1)
28 Ulkoisen jalostuksen jälkeen sovellettava tariffikiintiö (1)
50 Todistus tuotteen erityisluonteesta
5/6. Määrätoimipaikka (ja maa)
Käytetään koodeja (an8), jotka noudattavat seuraavaa rakennetta:
— kahdella ensimmäisellä merkillä (a2) yksilöidään maa käyttämällä viejän
tunnistenumerolle määriteltyä maakoodia,
— ja seuraavat kuusi merkkiä (an6) ilmaisevat kyseisen maan asianomaisen
toimipaikan. Tässä yhteydessä ehdotetaan käytettäväksi seuraavaa raken
netta:
Ensimmäiset kolme merkkiä (an3) ilmaisevat UN/LOCODE-paikannimen (2),
jota seuraa kansallinen aakkosnumeerinen alajaottelu (an3). Jos tätä alajaot
telua ei käytetä, merkitään ”000”.
Esimerkki: BEBRU000: BE = Belgiaa tarkoittava ISO 3166 -koodi, BRU =
Brysseliä tarkoittava UN/LOCODE-nimi, 000 = alajaottelua ei ole käytetty.
5/23. Tavaran sijaintipaikka
Käytetään samoja ISO alpha 2 -maakoodeja kuin tietoelementin 3/1 Viejä
kentässä 1.
Sijaintityypin ilmaisemiseen käytetään seuraavia koodeja:
(1) Jos pyydetty tariffikiintiö on käytetty loppuun, jäsenvaltiot voivat päättää, että hakemus
on voimassa jokaisen muun etuuskohtelun osalta.
(2) SATAMIEN JA MUIDEN KAUPPA- JA LIIKENNEPAIKKOJEN UN/LOCODE-koo
dia koskeva suositus 16.
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A Nimetty sijainti
B Luvan mukainen paikka
C Hyväksytty paikka
D Muu
Sijaintipaikan tunnistetietoina käytetään jotakin seuraavista tunnisteista:

Tarkenne

Tunniste

Kuvaus

T

Postinumero

Kyseessä olevan paikan postinumero

U

UN/LOCODE

UN/LOCODE-koodiluettelossa
määritellyt koodit

V

Tullitoimipaikan tunniste

Käytetään koodeja, jotka täsmennetään TE:ssä
5/6 Määrätoimipaikka (ja maa).

W

GPS-koordinaatit

Desimaaliasteina, etelä ja länsi negatiivisin nu
meroin.
Esimerkkejä:
44.424896°/8.774792°
tai
50.838068°/ 4.381508°

X

EORI-numero

Käytetään tunnistetta, joka täsmennetään tieto
elementin 3/2. Viejän tunnistenumero kuvauk
sessa. Jos talouden toimijalla on useampia kuin
yksi toimitila, EORI-numeroa täydennetään ky
seessä olevan sijaintipaikan osoittavalla yksilöl
lisellä tunnisteella.

Y

Lupanumero

Sijaintipaikan eli varaston, jossa tavarat voidaan
tarkastaa, lupanumero. Jos lupa koskee useam
paa kuin yhtä toimitilaa, lupaa täydennetään ky
seessä olevan sijaintipaikan osoittavalla yksilöl
lisellä tunnisteella.

Z

Vapaamuotoinen teksti

Merkitään sijaintipaikan osoite.

Jos sijaintipaikan ilmoittamiseen käytetään koodia ”X” (EORI-numero) tai
”Y” (lupanumero) ja EORI-numero tai lupanumero liittyy useaan sijaintipaik
kaan, voidaan käyttää lisätunnistetta sijaintipaikan määrittämiseksi yksiselit
teisesti.
7/2. Kontti
Käytettävät koodit ovat seuraavat:
0 Tavaroita ei kuljeteta / ei ole kuljetettu kontissa.
1 Tavarat kuljetetaan / on kuljetettu kontissa.
7/4. Kuljetusmuoto rajalla
Sovellettavat koodit ovat seuraavat:

Kuvaus

Koodi

1

Merikuljetus

2

Rautatiekuljetus

3

Maantiekuljetus

maakohtaisesti
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Koodi

Kuvaus

4

Ilmakuljetus

5

Posti (aktiivinen kuljetusmuoto tuntematon)

7

Kiinteät kuljetuslaitteet

8

Sisävesikuljetus

9

Kuljetusmuoto tuntematon (omalla voimanlähteellä liik
kuva)

7/6 Rajan ylittävän tosiasiallisen kuljetusvälineen tunnistetiedot
Sovellettavat koodit ovat seuraavat:
Koodi

Kuvaus

10

Aluksen IMO-numero

40

Lennon IATA-numero

7/7 Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä
Sovellettavat koodit ovat seuraavat:
Koodi

Kuvaus

10

Aluksen IMO-numero

11

Merialuksen nimi

20

Vaunun numero

30

Maantieliikenteen ajoneuvon rekisterinumero

40

Lennon IATA-numero

41

Ilma-aluksen rekisterinumero

80

Aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero
(ENI-koodi)

81

Sisävesialuksen nimi

7/11 Kontin koko ja tyyppi
Käytettävä seuraavia koodeja:
Koodi

Kuvaus

1

Sinkkisilikaattipinnoitettu säiliö

2

Epoksipinnoitettu säiliö

6

Paineistettu säiliö

7

Kylmäsäiliö

9

Ruostumatonta terästä oleva säiliö

10

Ilman jäähdytyslaitteistoa käytettävä kylmäkontti, 40 jal
kaa

12

EUR-kuormalava – 80 × 120 cm

13

Skandinaavinen kuormalava – 100 × 120 cm

14

Perävaunu
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Koodi

Kuvaus

15

Ilman jäähdytyslaitteistoa käytettävä kylmäkontti, 20 jal
kaa

16

Vaihtokuormalava

17

Puoliperävaunu

18

Säiliökontti, 20 jalkaa

19

Säiliökontti, 30 jalkaa

20

Säiliökontti, 40 jalkaa

21

Eurooppalaisen rautatiealan InterContainer-osuuskunnan
omistama IC-kontti, 20 jalkaa

22

Eurooppalaisen rautatiealan InterContainer-osuuskunnan
omistama IC-kontti, 30 jalkaa

23

Eurooppalaisen rautatiealan InterContainer-osuuskunnan
omistama IC-kontti, 40 jalkaa

24

Kylmäsäiliö, 20 jalkaa

25

Kylmäsäiliö, 30 jalkaa

26

Kylmäsäiliö, 40 jalkaa

27

Eurooppalaisen rautatiealan InterContainer-osuuskunnan
omistama IC-säiliökontti, 20 jalkaa

28

Eurooppalaisen rautatiealan InterContainer-osuuskunnan
omistama IC-säiliökontti, 30 jalkaa

29

Eurooppalaisen rautatiealan InterContainer-osuuskunnan
omistama IC-säiliökontti, 40 jalkaa

30

Eurooppalaisen rautatiealan InterContainer-osuuskunnan
omistama IC-kylmäkontti, 20 jalkaa

31

Lämpösäädelty kontti, 30 jalkaa

32

Eurooppalaisen rautatiealan InterContainer-osuuskunnan
omistama IC-kylmäkontti, 40 jalkaa

33

Siirrettävä laatikko, jonka pituus on alle 6,15 metriä

34

Siirrettävä laatikko, jonka pituus on 6,15–7,82 metriä

35

Siirrettävä laatikko, jonka pituus on 7,82–9,15 metriä

36

Siirrettävä laatikko, jonka pituus on 9,15–10,90 metriä

37

Siirrettävä laatikko, jonka pituus on 10,90–13,75 metriä

38

Laatikkolava

39

Lämpösäädelty kontti, 20 jalkaa

40

Lämpösäädelty kontti, 40 jalkaa

41

Ilman jäähdytyslaitteistoa käytettävä kylmäkontti, 30 jal
kaa
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Koodi

Kuvaus

42

Kaksoisperävaunut

43

Avokattokontti, sisäpituudeltaan 20 jalkaa

44

Umpikontti, sisäpituudeltaan 20 jalkaa

45

Umpikontti, sisäpituudeltaan 40 jalkaa

7/12 Kontin pakkaustilanne
Käytettävä seuraavia koodeja:
Koodi

Kuvaus

Merkitys

A

Tyhjä

Kontti on tyhjä

B

Ei tyhjä

Kontti ei ole tyhjä

▼M3
7/13. Kontin toimittajan tyyppi

▼B
Käytettävä seuraavia koodeja:
Koodi

Kuvaus

1

Lähettäjän toimittama

2

Liikenteenharjoittajan toimittama

8/2. Vakuustyyppi
Vakuuskoodit
Sovellettavat koodit ovat seuraavat:
Koodi

Kuvaus

Vapautus vakuuden antamisesta (koodeksin 95 artiklan 2 kohta)

0

Yleisvakuus (koodeksin 89 artiklan 5 kohta)

1

Yksittäinen vakuus takaajan antamana sitoumuksena (koodeksin 92 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2

Yksittäinen vakuus käteistalletuksena tai jollakin muulla maksuvälineellä, jonka tulliviranomaiset hy
väksyvät käteistalletusta vastaavaksi, ja se annetaan euroina tai sen jäsenvaltion valuuttana, jossa
vakuutta vaaditaan (koodeksin 92 artiklan 1 kohdan a alakohta)

3

Yksittäinen vakuus tositteilla (koodeksin 92 artiklan 1 kohdan b alakohta ja tämän asetuksen 160 ar
tikla)

4

Vakuudesta vapauttaminen, jos tuonti- tai vientitullin määrä, jonka maksamisesta vakuus on annettava,
ei ylitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 (*) 3 artiklan 4 kohdan
mukaisesti ilmoitusten osalta vahvistettua tilastoinnin kynnysarvoa (koodeksin 89 artiklan 9 kohta)

5

Yksittäinen vakuus muuna vakuuden muotona, joka turvaa vastaavalla tavalla tullivelkaa vastaavan
tuonti- tai vientitullin määrän ja muiden maksujen määrän maksamisen (koodeksi 92 artiklan 1 kohdan
c alakohta)

►M3 I ◄

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 294
▼B
Kuvaus

Koodi

Tietyille julkisille elimille myönnetty vapautus vakuuden antamisesta (koodeksin 89 artiklan 7 kohta)

8

TIR-menettelyssä lähetettyjä tavaroita koskeva vakuus

B

Vakuuden vaatimatta jättäminen kiinteillä kuljetuslaitteilla kuljetettujen tavaroiden tapauksessa (koo
deksin 89 artiklan 8 kohdan b alakohta)

C

Vakuuden vaatimatta jättäminen, kun tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn dele
goidun asetuksen (EU) 2015/2446 81 artiklan a alakohdan mukaisesti (koodeksin 89 artiklan 8 kohdan
c alakohta)

D

Vakuuden vaatimatta jättäminen, kun tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn dele
goidun asetuksen (EU) 2015/2446 81 artiklan b alakohdan mukaisesti (koodeksin 89 artiklan 8 kohdan
c alakohta)

E

Vakuuden vaatimatta jättäminen, kun tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn dele
goidun asetuksen (EU) 2015/2446 81 artiklan c alakohdan mukaisesti (koodeksin 89 artiklan 8 kohdan
c alakohta)

F

Vakuuden vaatimatta jättäminen, kun tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn dele
goidun asetuksen (EU) 2015/2446 81 artiklan d alakohdan mukaisesti (koodeksin 89 artiklan 8 kohdan
c alakohta)

G

Vakuuden vaatimatta jättäminen, kun tavarat asetetaan unionin passitusmenettelyyn koodeksin 89 ar
tiklan 8 kohdan d alakohdan mukaisesti

H

(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 471/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kanssa
käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (EUVL L 152,
16.6.2009, s. 23).

III OSASTO
Erikieliset maininnat ja niiden koodit
Erikielisiä mainintoja ja niiden koodeja koskeva taulukko
Erikieliset maininnat

— BG Ограничена валидност
— CS Omezená platnost
— DA Begrænset gyldighed
— Beschränkte Geltung
— EE Piiratud kehtivus
— EL Περιορισμένη ισχύς
— ES Validez limitada
— FR Validité limitée
— HR Ograničena valjanost
— IT Validità limitata
— LV Ierobežots derīgums
— LT Galiojimas apribotas
— HU Korlátozott érvényű
— MT Validità limitata
— NL Beperkte geldigheid
— PL Ograniczona ważność
— PT Validade limitada
— RO Validitate limitată

Koodit

Voimassa rajoitetusti – 99200
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Erikieliset maininnat

Koodit

— SL Omejena veljavnost
— SK Obmedzená platnost’
— FI Voimassa rajoitetusti
— SV Begränsad giltighet
— EN Limited validity

— BG Освободено

Vapautettu – 99201

— CS Osvobození
— DA Fritaget
— DE Befreiung
— EE Loobutud
— EL Απαλλαγή
— ES Dispensa
— FR Dispense
— HR Oslobođeno
— IT Dispensa
— LV Derīgs bez zīmoga
— LT Leista neplombuoti
— HU Mentesség
— MT Tneħħija
— NL Vrijstelling
— PL Zwolnienie
— PT Dispensa
— RO Dispensă
— SL Opustitev
— SK Upustenie
— FI Vapautettu
— SV Befrielse
— EN Waiver

— BG Алтернативно доказателство
— CS Alternativní důkaz
— DA Alternativt bevis
— DE Alternativnachweis
— EE Alternatiivsed tõendid
— EL Εναλλακτική απόδειξη
— ES Prueba alternativa
— FR Preuve alternative
— HR Alternativni dokaz
— IT Prova alternativa
— LV Alternatīvs pierādījums

Vaihtoehtoinen todiste – 99202
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Erikieliset maininnat

Koodit

— LT Alternatyvusis įrodymas
— HU Alternatív igazolás
— MT Prova alternattiva
— NL Alternatief bewijs
— PL Alternatywny dowód
— PT Prova alternativa
— RO Probă alternativă
— SL Alternativno dokazilo
— SK Alternatívny dôkaz
— FI Vaihtoehtoinen todiste
— SV Alternativt bevis
— EN Alternative proof

— BG Различия: митническо учреждение, където са представени
стоките …… (наименование и държава)
— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (ná
zev a země)
— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og
land)
— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ……
(Name und Land)
— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …….(nimi ja riik)
— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ……
(Όνομα και χώρα)
— ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre
y país)
— FR Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et
pays)
— HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zeml
ja)
— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ……
(nome e paese)
— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas ……
(nosaukums un valsts)
— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pavadinimas ir
valstybė)
— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént ……
(név és ország)
— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …… (isem
u pajjiż)
— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ……
(naam en land)
— PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar ……
(nazwa i kraj)
— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e
país)
— RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… (nume și
ţara)

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitet
ty…… (nimi ja maa) – 99 203
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Erikieliset maininnat

Koodit

— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… (naziv
in država)
— SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …… (názov a
krajina)
— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)
— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och
land)
— EN Differences: office where goods were presented …… (name
and country)

— BG Извеждането от …………… подлежи на ограничения или
такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,
— CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle
nařízení/směrnice/ rozhodnutí č …
— DA Udpassage fra …………… undergivet restriktioner eller afgif
ter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr. …
— DE Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/Richtlinie/Be
schluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.
— EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja
makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…
— EL Η έξοδος από …………… υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε
επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση
αριθ. …
— ES Salida de …………… sometida a restricciones o imposiciones
en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no …
— FR Sortie de …………… soumise à des restrictions ou à des
impositions par le règlement ou la directive/décision no …
— HR Izlaz iz podliježe … ograničenjima ili pristojbama na temelju
Uredbe/Direktive/Odluke br.
— IT Uscita dalla ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni
a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. …
— LV Izvešana no …………… piemērojot ierobežojumus vai
maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,
— LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba mokesčiai,
nustatytiReglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…,
— HU A kilépés …………… területéről a … rendelet/irányelv/hatá
rozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége
alá esik
— MT Ħruġ mill- …………… suġġett għall-restrizzjonijiet jew
ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru …
— NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of hef
fingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.
— PL Wyprowadzenie z …………… podlega ograniczeniom lub
opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …
— PT Saída da …………… sujeita a restrições ou a imposições
pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o …
— RO Ieșire din ……………supusă restricţiilor sau impozitelor prin
Regulamentul/ Directiva/Decizia nr …
— SL Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali obveznim dajat
vam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …
— SK Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo platbám
podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č ….

EN …………… vientiin sovelletaan asetuk
sen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia
rajoituksia tai maksuja – 99 204
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Erikieliset maininnat

Koodit

— FI …………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen
N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja
— SV Utförsel från …………… underkastad restriktioner eller avgif
ter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …
— EN Exit from …………… subject to restrictions or charges under
Regulation/Directive/ Decision No …
— BG Одобрен изпращач

Valtuutettu lähettäjä – 99206

— CS Schválený odesílatel
— DA Godkendt afsender
— DE Zugelassener Versender
— EE Volitatud kaubasaatja
— EL Εγκεκριμένος αποστολέας
— ES Expedidor autorizado
— FR Expéditeur agréé
— HR Ovlašteni pošiljatelj
— IT Speditore autorizzato
— LV Atzītais nosūtītājs
— LT Įgaliotasis gavėjas
— HU Engedélyezett feladó
— MT Awtorizzat li jibgħat
— NL Toegelaten afzender
— PL Upoważniony nadawca
— PT Expedidor autorizado
— RO Expeditor agreat
— SL Pooblaščeni pošiljatelj
— SK Schválený odosielateľ
— FI Valtuutettu lähettäjä
— SV Godkänd avsändare
— EN Authorised consignor

— BG Освободен от подпис
— CS Podpis se nevyžaduje
— DA Fritaget for underskrift
— DE Freistellung von der Unterschriftsleistung
— EE Allkirjanõudest loobutud
— EL Δεν απαιτείται υπογραφή
— ES Dispensa de firma
— FR Dispense de signature
— HR Oslobođeno potpisa
— IT Dispensa dalla firma
— LV Derīgs bez paraksta
— LT Leista nepasirašyti

Vapautettu allekirjoituksesta – 99207
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Erikieliset maininnat

Koodit

— HU Aláírás alól mentesítve
— MT Firma mhux meħtieġa
— NL Van ondertekening vrijgesteld
— PL Zwolniony ze składania podpisu
— PT Dispensada a assinatura
— RO Dispensă de semnătură
— SL Opustitev podpisa
— SK Upustenie od podpisu
— FI Vapautettu allekirjoituksesta
— SV Befrielse från underskrift
— EN Signature waived
— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
— CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

YLEISVAKUUDEN
LETTY – 99208

KÄYTTÖ

KIEL

— DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE
— DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT
— EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD
— EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
— ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA
— FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE
— HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO
— IT GARANZIA GLOBALE VIETATA
— LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS
— LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA
— HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS
— MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA
— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN
— PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI
— GENERALNEJ
— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA
— RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ
— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE
— SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY
— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY
— SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN
— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ
— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE
— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU – 99209

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 300
▼B
Erikieliset maininnat

Koodit

— EE PIIRAMATU KASUTAMINE
— ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA
— FR UTILISATION NON LIMITÉE
— HR NEOGRANIČENA UPORABA
— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA
— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS
— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS
— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT
— MT UŻU MHUX RISTRETT
— NL GEBRUIK ONBEPERKT
— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE
— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA
— RO UTILIZARE NELIMITATĂ
— SL NEOMEJENA UPORABA
— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE
— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU
— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING
— EN UNRESTRICTED USE
— BG Разни
— CS Různí
— DA Diverse
— DE Verschiedene
— EE Erinevad
— EL Διάφορα
— ES Varios
— FR Divers
— HR Razni
— IT Vari
— LV Dažādi
— LT Įvairūs
— HU Többféle
— MT Diversi
— NL Diverse
— PL Różne
— PT Diversos
— RO Diverși
— SL Razno
— SK Rôzne

Useita – 99211
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Erikieliset maininnat

Koodit

— FI Useita
— SV Flera
— EN Various
— BG Насипно

Irtotavaraa – 99212

— CS Volně loženo
— DA Bulk
— DE Lose
— EE Pakendamata
— EL Χύμα
— ES A granel
— FR Vrac
— HR Rasuto
— IT Alla rinfusa
— LV Berams(lejams)
— LT Nesupakuota
— HU Ömlesztett
— MT Bil-kwantità
— NL Los gestort
— PL Luzem
— PT A granel
— RO Vrac
— SL Razsuto
— SK Voľne ložené
— FI Irtotavaraa
— SV Bulk
— EN Bulk
— BG Изпращач
— CS Odesílatel
— DA Afsender
— DE Versender
— EE Saatja
— EL Αποστολέας
— ES Expedidor
— FR Expéditeur
— HR Pošiljatelj
— IT Speditore
— LV Nosūtītājs
— LT Siuntėjas
— HU Feladó

Lähettäjä – 99213
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Erikieliset maininnat

— MT Min jikkonsenja
— NL Afzender
— PL Nadawca
— PT Expedidor
— RO Expeditor
— SL Pošiljatelj
— SK Odosielateľ
— FI Lähettäjä
— SV Avsändare
— EN Consignor

Koodit
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LIITE 12–01
Talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden rekisteröintiä koskevien
yhteisten tietovaatimusten muodot ja koodit
ALKUHUOMAUTUKSET
1. Tässä liitteessä annettuja muotoja ja koodeja sovelletaan talouden toimijoiden
ja muiden henkilöiden rekisteröintiä koskevien tietovaatimusten yhteydessä.

2. I osastossa annetaan tietoelementtien muodot ja koodit.

3. Jos delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 12–01 käsitellyn talouden
toimijoiden ja muiden henkilöiden rekisteröinnin tiedot ovat koodimuodossa,
sovelletaan II osastossa annettua koodiluetteloa.

4. Määritteen selityksessä ”tyyppi/pituus” ilmaisee tietotyyppiä ja tiedon pituutta
koskevat vaatimukset. Tietotyyppien koodit ovat seuraavat:

a aakkosellinen

n numeerinen

an aakkosnumeerinen

Koodin jäljessä oleva numero ilmaisee tiedon sallitun pituuden. Merkinnässä
noudatetaan seuraavaa:

Mahdolliset kaksi pistettä ennen pituustunnistetta tarkoittavat, ettei tiedolla ole
kiinteää pituutta, mutta numeromäärällä on pituustunnisteessa määritelty ylä
raja. Pilkku tietojen pituudessa tarkoittaa, että määritteessä voi olla desimaa
leja, pilkkua edeltävä numero ilmoittaa määritteen kokonaispituuden, ja pilkun
jälkeinen numero ilmoittaa pilkkua seuraavien numeroiden enimmäismäärän.

Esimerkkejä kenttien pituudesta ja muodoista:

a1

1 aakkosellinen merkki, vakiopituus

n2

2 numeerista merkkiä, vakiopituus

an3

3 aakkosnumeerista merkkiä, vakiopituus

a..4

enintään 4 aakkosellista merkkiä

n..5

enintään 5 numeerista merkkiä

an..6 enintään 6 aakkosnumeerista merkkiä

n..7,2 enintään 7 numeerista merkkiä, enintään 2 desimaalia, erotin voi olla
kelluva.
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I OSASTO
Talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden rekisteröintiä koskevien yhteisten tietovaatimusten muodot

TE:n nro

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

TE:n nimi

Koodiluettelo
II osastossa
(K/E)

Toistuvuus

Huomautukset

EORI-numeron rakenne
määritellään II osastossa.

1

EORI-numero

an..17

E

1x

2

Henkilön koko nimi.

an..512

E

1x

3

Yrityksen osoite /
luonnollisen henkilö
kotiosoite

Katuosoite: an..70

E

1x

Postinumero: an..9
Postitoimipaikka: an..35

II osastossa TE:n 1 maa
koodin osalta määritelty
maakoodi. Käytettävä EO
RI-numeroa.

Maakoodi: a2

4

Sijoittautuminen
unionin tullialueelle

n1

K

1x

5

Alv-tunnus tai -tun
nukset

Maakoodi: a2

E

99x

6

Oikeudellinen asema

an..50

E

1x

7

Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi:
an..70

E

9x

Alv-tunnus an..15

Katuosoite: an..70
Postinumero: an..9
Postitoimipaikka: an..35
Puhelinnumero: an..50
Faksinumero: an..50
Sähköpostiosoite: an..50

8

Kolmannen maan yk
silöllinen tunnistenu
mero

an..17

E

99x

9

Suostumus 1, 2 ja 3
kohdassa lueteltujen
henkilötietojen julkis
tamiseen

n1

K

1x

10

Lyhytnimi

an..70

E

1x

Alv-tunnuksen
muoto
määritellään yhteisestä ar
vonlisäverojärjestelmästä
annetun neuvoston direk
tiivin 2006/112/EY 215 ar
tiklassa.
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TE:n nro

TE:n nimi

TE:n muoto
(Tyyppi/Pituus)

Koodiluettelo
II osastossa
(K/E)

Toistuvuus

11

Perustamispäivä

n8 ►M1 (vvvvkkpp) ◄

E

1x

12

Henkilön tyyppi

n1

K

1x

13

Pääasiallinen talou
dellinen toiminta

an4

K

1x

14

EORI-numeron voi
massaolon alkamis
päivä

n8 (vvvvkkpp)

E

1x

15

EORI-numeron voi
massaolon päättymis
päivä

n8 (vvvvkkpp)

E

1x

II OSASTO
Talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden rekisteröintiä koskeviin
yhteisiin tietovaatimuksiin liittyvät koodit
KOODIT
1. JOHDANTO
Tässä osastossa annetaan koodit, joita käytetään talouden toimijoiden ja mui
den henkilöiden rekisteröinnissä.
2. KOODIT
1 EORI-numero
EORI-numeron rakenne on seuraava:
Kenttä

Sisältö

Muoto

1

Jäsenvaltion tunnus (maakoodi)

a2

2

Jäsenvaltion antama yksilöllinen tunnis
te

an..15

Maakoodi: Euroopan unionissa käytettävät maiden ja alueiden kirjainkoodit
perustuvat nykyisiin ISO alpha 2 -koodeihin (a2) siltä osin kuin ne vastaavat
kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön
tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen
osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetun komission asetuksen (EU) N:o
1106/2012 vaatimuksia. Komissio antaa säännöllisesti asetuksia, joilla maa
koodien luettelo saatetaan ajan tasalle.
4 Sijoittautuminen unionin tullialueelle
0 Ei ole sijoittautunut unionin tullialueelle
1 Sijoittautunut unionin tullialueelle
9 Suostumus 1, 2 ja 3 kohdassa lueteltujen henkilötietojen julkistamiseen
0 Ei saa julkistaa
1 Saa julkistaa

Huomautukset

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 306
▼B
12 Henkilön tyyppi
Käytettävä seuraavia koodeja:
1 Luonnollinen henkilö
2 Oikeushenkilö
3 Henkilöiden yhteenliittymä, joka ei ole oikeushenkilö, mutta joka tunnuste
taan unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä oikeustoimi
kelpoiseksi.
13 Pääasiallinen taloudellinen toiminta
Pääasiallisen taloudellisen toiminnan koodi neljän numeron tasoisena Euroopan
yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen (NACE; Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006) asianomaisen jäsenvaltion kauppare
kisterin mukaisesti.
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LIITE 12-02
Sitovaa alkuperätietoa koskevat päätökset
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LIITE 12–03
UNIONIN LENTOASEMALLA REKISTERÖITYYN KIRJATTUUN
MATKATAVARAAN KIINNITETTÄVÄ LIPUKE (44 artikla)
1. OMINAISUUDET
Asetuksen 44 artiklassa tarkoitettu lipuke on suunniteltava siten, ettei sen
uudelleenkäyttö ole mahdollista.

a) Lipukkeessa on oltava vähintään 5 mm leveä vihreä raita, joka ulottuu
koko reititys- ja tunnistusjaksojen pituudelle lipukkeen molemmilla reu
noilla. Kyseiset vihreät raidat voivat ulottua myös matkatavaralipukkeen
muihin osiin, lukuun ottamatta kaikkia niitä alueita, joissa on lipukkeen
numeron ilmaiseva viivakoodi, joka on painettava selkeälle valkoiselle
taustalle. (Katso mallit 2 kohdan a alakohdassa)

b) Matkustajista erillään kulkevaan matkatavaraan kiinnitettävän lipukkeen
reunoissa olevat raidat ovat punaisen sijaan vihreät. (Katso mallit 2 kohdan
b alakohdassa)

2. MALLIT
a)
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b)
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LIITE 21–01
Luettelo 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista valvontaa koskevista tietoelementeistä (TE)

TE:n
järjestysnro

Muoto
(kuten määritelty liitteessä B)

TE:n nimi

Taso
Otsikkotaso

Tavaraerätaso

1/1

Ilmoitustyyppi

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 1/1

1/2

Lisäilmoitustyyppi

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 1/2

1/6

Tavaraerittelyn järjestysnumero

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 1/6

1/10

Menettely

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 1/10

1/11

Lisämenettely

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 1/11

2/3

Esitetyt asiakirjat, todistukset ja luvat,
muut viitteet

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 2/3

3/2

►M1 Viejän tunnistenumero ◄

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 3/2

3/10

►M1
mero ◄

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 3/10

3/16

►M1 Tuojan tunnistenumero ◄

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 3/16

3/18

►M1 Ilmoittajan tunnistenumero ◄

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 3/18

3/39

►M1
mero ◄

tunnistenu-

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 3/39

3/40

Verotuksellisten lisätietojen tunnistenu
mero

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 3/40

4/3

Verojen laskeminen – Verolaji

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 4/3

4/4

Verojen laskeminen – Veroperuste

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 4/4

4/5

Verojen laskeminen – Verokanta

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 4/5

4/6

Verojen laskeminen – Maksettava veron
määrä

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 4/6

4/8

Verojen laskeminen – Maksutapa

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 4/8

4/16

Arvonmääritysmenetelmä

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 4/16

4/17

Etuuskohtelu

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 4/17

5/8

Määrämaan koodi

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 5/8

5/14

Lähetys-/vientimaan koodi

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 5/14

5/15

Alkuperämaan koodi

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 5/15

5/16

Etuuskohteluun oikeuttavan alkuperä
maan koodi

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 5/16

6/1

Nettopaino (kg)

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/1

6/2

Muu paljous

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/2

Vastaanottajan

Luvanhaltijan

tunnistenu-

▼M3

▼B

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 313
▼B
TE:n
järjestysnro

TE:n nimi

Muoto
(kuten määritelty liitteessä B)

Taso
Otsikkotaso

Tavaraerätaso

6/5

Bruttopaino (kg)

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/5

6/8

Tavaran kuvaus

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/8

6/10

Kollimäärä

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/10

6/14

Tavaran koodi – yhdistetyn nimikkeis
tön (CN) koodi

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/14

6/15

Tavaran koodi – Taric-koodi

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/15

6/16

Tavaran koodi – Taric-lisäkoodi(t)

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/16

6/17

Tavaran koodi – kansallinen lisäkoodi /
kansalliset lisäkoodit

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/17

7/2

Kontti

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 7/2

7/4

Kuljetusmuoto rajalla

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 7/4

7/5

Sisämaan kuljetusmuoto

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 7/5

7/10

Kontin tunnistenumero

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 7/10

8/1

Kiintiö järjestysnro

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 8/1

8/6

Tilastoarvo

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 8/6

--

Ilmoituksen vastaanottopäivä

Sama muoto kuin tietoelementissä
järjestysnro 5/4

1×

--

Ilmoituksen numero (ainutkertainen vii Sama muoto kuin MRN-numerol
te)
la, joka määritellään tietoelemen
tissä järjestysnro 2/1

1×

--

Antaja

1×

Sama muoto kuin tietoelementissä
järjestysnro 5/8
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LIITE 21–02
Luettelo 55 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista valvontaa koskevista tietoelementeistä (TE) ja korrelaatio kohdan
Ilmoitus ja/tai Muoto kanssa

▼B
TE:n
järjestysnro

TE:n nimi

Muoto
(kuten määritelty
liitteessä B)

Taso
Otsikkotaso

Tavaraerätaso

Korrelaatio kohdan Ilmoitus ja/tai
Muoto kanssa

1/10

Menettely

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 1/10

37(1) – n 2

3/40

Verotuksellisten lisätieto
jen tunnistenumero

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 3/40

44 – an ..40

4/4

Verojen laskeminen – ve
roperuste (1)

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

4/17

Menettely

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 4/17

36 – n 3

5/8

Määrämaan koodi

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 5/8

17a – a 2

5/15

Alkuperämaan koodi

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 5/15

34a – a 2

6/1

Nettopaino (kg)

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/1

38 – an ..15

6/2

Muu paljous

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/2

41 – an ..15

6/14

Tavaran koodi – yhdiste
tyn nimikkeistön (CN)
koodi

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/14

33 –n 8

6/15

Tavaran koodi – Tarickoodi

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/15

33 – n 2

6/16

Tavaran koodi – Taric-li
säkoodi(t)

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 6/16

33 – an 8

8/1

Kiintiö järjestysnro

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 8/1

39 – n 6

8/6

Tilastoarvo

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 8/6

46 – an ..18

--

Ilmoituksen
päivä

Sama muoto kuin
tietoelementissä
järjestysnro 5/4

päivämäärä

▼M3

--

--

▼M3

vastaanotto

Ilmoituksen numero (ai
nutkertainen viite)

Antaja

Sama muoto kuin
MRN-numerolla,
joka määritellään
tietoelementissä
järjestysnro 2/1
Sama muoto kuin
tietoelementissä
järjestysnro 5/8

1×
an..40

1×
Antava jäsenvaltio – a 2
1×

(1) Kun käytetään unionin koodia B00 TE:lle Verojen laskeminen – Verolaji.
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LIITE 22–02
INF 4 -tiedotustodistus ja hakemus INF 4 -tiedotustodistusta varten
Paino-ohjeet:
1. Lomake, jolla INF 4 -tiedotustodistus annetaan, on painettava valkoiselle,
hiokkeettomalle kirjoituspaperille, joka painaa 40–65 grammaa neliömetriltä.
2. Lomakkeen koon on oltava 210 × 297 millimetriä.
3. Lomakkeiden painattamisesta vastaavat jäsenvaltiot; lomakkeissa on oltava
sarjanumero, josta ne voidaan tunnistaa. Lomakkeet on painettava jollakin
Euroopan unionin virallisella kielellä.

▼M1
4. Lomakkeiden vanhoja versioita voidaan myös käyttää, kunnes nykyiset varas
tot on käytetty loppuun tai 1 päivään toukokuuta 2019 sen mukaan, kumpi
ajankohta on aikaisempi.
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LIITE 22–06
HAKEMUS REKISTERÖIDYKSI VIEJÄKSI
Euroopan unionin, Norjan, Sveitsin ja Turkin yleisiä tullietuusjärjestelmiä varten (1)

1. Viejän nimi, täydellinen osoite ja maa, yhteystiedot sekä TIN-tunnistenumero

2. Ylimääräiset yhteystiedot, mukaan lukien puhelin- ja faksinumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite (va
paaehtoinen)

3. Maininta siitä, onko pääasiallinen toiminto tuotanto vai kauppa

4. Suuntaa-antava kuvaus etuuskohteluun oikeutetuista tavaroista ja suuntaa-antava luettelo harmonoidun
järjestelmän (HS) nimikkeistä (tai ryhmistä, jos kauppatavarat kuuluvat yli 20 HS-nimikkeeseen)

5. Viejän sitoumus
Viejä
— ilmoittaa, että edellä mainitut tiedot ovat oikein;
— vakuuttaa, ettei sen rekisteröintiä ole aiemmin kumottu; ja jos on kumottu, vakuuttaa, että kumoamisen
aiheuttanut tilanne on korjattu;
— sitoutuu laatimaan alkuperävakuutuksia ainoastaan etuuskohteluun oikeutetuille tavaroille ja noudatta
maan kyseisille tavaroille yleisessä tullietuusjärjestelmässä vahvistettuja alkuperäsääntöjä;
— sitoutuu pitämään asianmukaista liikekirjanpitoa etuuskohteluun oikeutettujen tavaroiden tuotannosta/toi
mituksista ja säilyttämään tämän aineiston vähintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymi
sestä, jona alkuperävakuutus laadittiin;
— sitoutuu viipymättä ilmoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle rekisteröintitiedoissa rekisteröidyn viejän
numeron saamisen jälkeen tapahtuneista muutoksista;
— sitoutuu tekemään yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa;
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— sitoutuu hyväksymään kaikki alkuperävakuutuksensa oikeellisuutta koskevat tarkastukset, mukaan lukien
kirjanpitoaineiston tarkastukset sekä Euroopan komission, jäsenvaltioiden, Norjan, Sveitsin ja Turkin
viranomaisten käynnit tiloissaan;
— sitoutuu pyytämään rekisteröintinsä kumoamista REX-järjestelmässä, kun viejä ei enää täytä tullietuus
järjestelmässä sovellettavia tavaroiden vientiedellytyksiä;
— sitoutuu pyytämään rekisteröintinsä kumoamista REX-järjestelmässä, kun viejä ei enää aio viedä kyseisiä
tavaroita tullietuusjärjestelmässä.

Paikka, päiväys ja valtuutetun allekirjoittajan allekirjoitus, nimi ja tehtävä tai asema (2)
6. Viejän yksilöity ja tietoinen suostumus tietojensa julkaisemiselle julkisella verkkosivustolla
Allekirjoittanut on tietoinen, että tässä hakemuksessa annetut tiedot voidaan julkaista julkisella verkkosivus
tolla. Allekirjoittanut hyväksyy näiden tietojen julkaisemisen julkisella verkkosivustolla. Allekirjoittanut voi
perua näiden tietojen julkaisemista julkisella verkkosivustolla koskevan suostumuksensa lähettämällä pyynnön
rekisteröinnistä vastaaville toimivaltaisille viranomaisille.

Paikka, päiväys ja valtuutetun allekirjoittajan allekirjoitus, nimi ja tehtävä tai asema (2)

7. Varattu toimivaltaisen viranomaisen käyttöön
Hakija on rekisteröity numerolla:
Rekisteröintinumero: _______________________
Rekisteröintipäivä: _______________________
Rekisteröinnin voimassaolon alkamispäivä: _______________________
Allekirjoitus ja leima: (2) _______________________
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Ilmoitus
REX-järjestelmään tallennettujen henkilötietojen käsittely ja suojaaminen
1. Kun Euroopan komissio käsittelee tässä hakemuksessa olevia henkilötietoja, sovelletaan yksilöiden suojelusta
yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuu
desta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001. Jos edunsaajamaan tai kolmannen
maan toimivaltaiset viranomaiset, jotka panevat täytäntöön yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY, käsit
televät tässä viejäksi rekisteröimistä koskevassa hakemuksessa olevia henkilötietoja, sovelletaan kansallisia sään
nöksiä, joilla mainittu direktiivi pannaan täytäntöön.
2. Tässä hakemuksessa olevia henkilötietoja käsitellään unionin yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) alkuperäsään
töjen soveltamiseksi, sellaisina kuin ne määritellään asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä. Kyseinen lain
säädäntö, jossa annetaan unionin GSP-alkuperäsäännöt, muodostaa oikeusperustan tähän hakemukseen liittyvien
henkilötietojen käsittelylle.
3. Sen maan toimivaltainen viranomainen, jossa hakemus on jätetty, on rekisterinpitäjä REX-järjestelmän tietojen
käsittelyn osalta.
Luettelo toimivaltaisista viranomaisista on Euroopan komission verkkosivustolla.
4. Pääsy tutustumaan kaikkiin tämän hakemuksen tietoihin myönnetään komission käyttäjille, edunsaajamaiden
toimivaltaisille viranomaisille sekä jäsenvaltioiden, Norjan, Sveitsin ja Turkin tulliviranomaisille antamalla niille
käyttäjätunnus ja salasana.
5. Edunsaajamaan toimivaltaiset viranomaiset säilyttävät kumotun rekisteröinnin tiedot REX-järjestelmässä kymme
nen kalenterivuoden ajan. Määräaika alkaa sen vuoden päättymisestä, jona rekisteröinnin kumoaminen on tapah
tunut.
6. Tietojen kohteella on oikeus tutustua itseään koskeviin, REX-järjestelmässä käsiteltäviin tietoihin ja tarvittaessa
oikeus oikaista tai poistaa niitä tai estää niihin tutustumisen asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti tai sellaisen
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jolla direktiivi 95/46/EY pannaan täytäntöön. Kaikki pyynnöt, jotka kos
kevat oikeutta tutustua tietoihin, oikaista niitä ja poistaa tai suojata ne, on toimitettava rekisteröinnistä vastaavien
edunsaajamaiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten käsiteltäviksi. Jos rekisteröity viejä on esittänyt
komissiolle pyynnön käyttää tätä oikeutta, komissio toimittaa pyynnöt asianomaisten edunsaajamaiden toimival
taisille viranomaisille. Jos rekisteröity viejä ei ole saanut oikeuksiaan tietojen rekisterinpitäjältä, sen on esitettävä
asiaa koskeva pyyntö komissiolle, joka toimii rekisterinpitäjänä. Komissiolla on oikeus oikaista, poistaa tai suojata
tiedot.
7. Valitukset voi osoittaa asianomaiselle kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. Kansallisten tietosuojaviranomaisten
yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan komission oikeusasioiden pääosaston verkkosivustolla osoitteessa (http://ec.eu
ropa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_fi.htm#h2-1).
Jos valitus koskee Euroopan komission suorittamaa tietojen käsittelyä, se on osoitettava Euroopan tietosuojaval
tuutetulle (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

___________
(1) Tämä hakulomake on yhteinen neljän entiteetin GSP-järjestelmille: Euroopan unioni
(EU), Norja, Sveitsi ja Turkki, jäljempänä ’entiteetit’. On kuitenkin huomattava, että
kunkin entiteetin oman GSP-järjestelmän maa- ja tuotekatteessa voi olla eroja. Sen
vuoksi tietty rekisteröinti on voimassa vain vietäessä GSP-järjestelmissä, joissa kyseisellä
maalla on edunsaajamaan asema.
2
( ) Kun rekisteröidyn viejän asemaa koskevaa hakemusta tai muita tietoja vaihdetaan rekis
teröityjen viejien ja edunsaajamaiden toimivaltaisten viranomaisten tai jäsenvaltioiden
tulliviranomaisten välillä sähköisillä tietojenkäsittelymenetelmillä, 5, 6 ja 7 kohdassa
tarkoitettu allekirjoitus ja leima korvataan sähköisellä varmennuksella.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 323
▼M2
LIITE 22–06A
HAKEMUS REKISTERÖIDYKSI VIEJÄKSI
jäsenvaltioiden viejien rekisteröintiä varten
1. Viejän nimi, täydellinen osoite ja maa, yhteystiedot sekä EORI-tunnistenumero

2. Ylimääräiset yhteystiedot, mukaan lukien puhelin- ja faksinumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite (va
paaehtoinen)

3. Maininta siitä, onko pääasiallinen toiminto tuotanto vai kauppa

4. Suuntaa-antava kuvaus etuuskohteluun oikeutetuista tavaroista ja suuntaa-antava luettelo harmonoidun
järjestelmän (HS) nimikkeistä (tai ryhmistä, jos kauppatavarat kuuluvat yli 20 HS-nimikkeeseen)

5. Viejän sitoumus
Viejä
— ilmoittaa, että edellä mainitut tiedot ovat oikein;
— vakuuttaa, ettei sen rekisteröintiä ole aiemmin kumottu; ja jos on kumottu, vakuuttaa, että kumoamisen
aiheuttanut tilanne on korjattu;
— sitoutuu laatimaan alkuperävakuutuksia ja muita alkuperäasiakirjoja ainoastaan etuuskohteluun oikeute
tuille tavaroille ja noudattamaan kyseisille tavaroille kyseisessä etuuskohtelujärjestelyssä vahvistettuja al
kuperäsääntöjä;
— sitoutuu pitämään asianmukaista liikekirjanpitoa etuuskohteluun oikeutettujen tavaroiden tuotannosta/toi
mituksista ja säilyttämään tämän aineiston niin kauan, kuin asianomaisessa etuuskohtelujärjestelyssä edel
lytetään, ja vähintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona alkuperävakuutus tai
muu alkuperäasiakirja laadittiin;
— sitoutuu viipymättä ilmoittamaan tulliviranomaisille rekisteröintitiedoissa rekisteröidyn viejän numeron
saamisen jälkeen tapahtuneista muutoksista;
— sitoutuu tekemään yhteistyötä tulliviranomaisten kanssa;
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— sitoutuu hyväksymään kaikki alkuperävakuutustensa ja muiden alkuperäasiakirjojensa oikeellisuutta kos
kevat tarkastukset, mukaan lukien kirjanpitoaineiston tarkastukset sekä Euroopan komission tai jäsenval
tioiden viranomaisten käynnit tiloissaan;

— sitoutuu pyytämään rekisteröintinsä kumoamista REX-järjestelmässä, kun viejä ei enää täytä rekisteröidyn
viejän järjestelmässä sovellettavia edellytyksiä;

— sitoutuu pyytämään rekisteröintinsä kumoamista REX-järjestelmässä, kun viejä ei enää aio käyttää rekis
teröidyn viejän järjestelmää.

Paikka, päiväys ja valtuutetun allekirjoittajan allekirjoitus, nimi ja tehtävä tai asema (1)

6. Viejän yksilöity ja tietoinen suostumus tietojensa julkaisemiselle julkisella verkkosivustolla

Allekirjoittanut on tietoinen, että tässä hakemuksessa annetut tiedot voidaan julkaista julkisella verkkosivus
tolla. Allekirjoittanut hyväksyy näiden tietojen julkaisemisen julkisella verkkosivustolla. Allekirjoittanut voi
perua näiden tietojen julkaisemista julkisella verkkosivustolla koskevan suostumuksensa lähettämällä pyynnön
rekisteröinnistä vastaaville toimivaltaisille viranomaisille.

Paikka, päiväys ja valtuutetun allekirjoittajan allekirjoitus, nimi ja tehtävä tai asema (1)

7. Varattu tulliviranomaisten käyttöön

Hakija on rekisteröity numerolla:

Rekisteröintinumero: _______________________

Rekisteröintipäivä: _______________________

Rekisteröinnin voimassaolon alkamispäivä: _______________________

Allekirjoitus ja leima: (1) _______________________
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Ilmoitus
REX-järjestelmään tallennettujen henkilötietojen käsittely ja suojaaminen
1. Kun Euroopan komissio käsittelee tässä hakemuksessa olevia henkilötietoja, sovelletaan yksilöiden suojelusta
yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuu
desta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001.

2. Tässä hakemuksessa olevia henkilötietoja käsitellään unionin asianomaisen etuuskohtelujärjestelyn alkuperäsään
töjen soveltamiseksi. Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 vahvistetut alkuperäsäännöt muodos
tavat oikeusperustan tähän hakemukseen liittyvien henkilötietojen käsittelylle.

3. Sen maan tulliviranomainen, jossa hakemus on jätetty, on rekisterinpitäjä REX-järjestelmän tietojen käsittelyn
osalta.

Luettelo tullin yksiköistä julkaistaan komission verkkosivustolla.

4. Pääsy tutustumaan kaikkiin tämän hakemuksen tietoihin myönnetään komission käyttäjille sekä jäsenvaltioiden,
Norjan, Sveitsin ja Turkin tulliviranomaisille antamalla niille käyttäjätunnus ja salasana.

5. Jäsenvaltioiden tulliviranomaiset säilyttävät kumotun rekisteröinnin tiedot REX-järjestelmässä kymmenen kalen
terivuoden ajan. Määräaika alkaa sen vuoden päättymisestä, jona rekisteröinnin kumoaminen on tapahtunut.

6. Tietojen kohteella on oikeus tutustua itseään koskeviin, REX-järjestelmässä käsiteltäviin tietoihin ja tarvittaessa
oikeus oikaista tai poistaa niitä tai estää niihin tutustumisen asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti tai sellaisen
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jolla yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta annettu direktiivi 95/46/EY pannaan täytäntöön. Kaikki pyynnöt, jotka koskevat oikeutta
tutustua tietoihin, oikaista niitä ja poistaa tai suojata ne, on toimitettava rekisteröinnistä vastaavien jäsenvaltioiden
asianomaisten tulliviranomaisten käsiteltäviksi. Jos rekisteröity viejä on esittänyt komissiolle pyynnön käyttää tätä
oikeutta, komissio toimittaa pyynnöt asianomaisten jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Jos rekisteröity viejä ei ole
saanut oikeuksiaan tietojen rekisterinpitäjältä, sen on esitettävä asiaa koskeva pyyntö komissiolle, joka toimii
rekisterinpitäjänä. Komissiolla on oikeus oikaista, poistaa tai suojata tiedot.

7. Valitukset voi osoittaa asianomaiselle kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. Kansallisten tietosuojaviranomaisten
yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan komission oikeusasioiden pääosaston verkkosivustolla osoitteessa
(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_fi.htm#h2-1).

Jos valitus koskee Euroopan komission suorittamaa tietojen käsittelyä, se on osoitettava Euroopan tietosuojaval
tuutetulle (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

___________
(1) Kun rekisteröidyn viejän asemaa koskevaa hakemusta tai muita tietoja vaihdetaan rekis
teröityjen viejien ja edunsaajamaiden toimivaltaisten viranomaisten tai jäsenvaltioiden
tulliviranomaisten välillä sähköisillä tietojenkäsittelymenetelmillä, 5, 6 ja 7 kohdassa
tarkoitettu allekirjoitus ja leima korvataan sähköisellä varmennuksella.
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LIITE 22–07
Alkuperävakuutus

▼M1
Laaditaan mihin kaupalliseen asiakirjaan tahansa ilmoittaen viejän ja vastaanotta
jan nimi ja täydellinen osoite sekä tuotteiden kuvaus ja alkuperävakuutuksen
antamispäivä (1).

▼B
Ranskankielinen toisinto
L’exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré (2), (3), (4)) des produits cou
verts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces
produits ont l’origine préférentielle. … (5) au sens des règles d’origine du Sys
tème des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que le
critère d’origine satisfait est … … (6).
Englanninkielinen toisinto
The exporter … (Number of Registered Exporter (2), (3), (4)) of the products
covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated,
these products are of. .. preferential origin (5) according to rules of origin of the
Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin
criterion met is … … (6).
Espanjankielinen toisinto
El exportador … (Número de exportador registrado (2), (3), (4)) de los productos
incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido
contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (5) en el sentido
de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión
europea y que el criterio de origen satisfecho es … … (6)

(1) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2015/2447 101 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, korvaavassa alkuperävakuutuksessa
on oltava maininta ”Replacement statement” tai ”Attestation de remplacement” taikka
”Comunicación de sustitución”. Korvaavassa vakuutuksessa on myös mainittava alkupe
räisen vakuutuksen antamispäivä ja kaikki muut täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2015/2447 101 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaiset tarpeelliset tiedot.
(2) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2015/2447 101 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti, täl
laisen vakuutuksen laativan tavaroiden jälleenlähettäjän on ilmoitettava nimensä ja täy
dellinen osoitteensa sekä rekisteröidyn viejän numeronsa.
3
( ) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2015/2447 101 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, tällaisen vakuutuksen
laativan tavaroiden jälleenlähettäjän on ilmoitettava nimensä ja täydellinen osoitteensa
sekä merkittävä maininta (ranskankielinen toisinto) ”agissant sur la base de l’attestation
d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire],
enregistré sous le numéro suivant [Numéro d’exportateur enregistré dans le pays béné
ficiaire]” tai (englanninkielinen toisinto) ”acting on the basis of the statement on origin
made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered
under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the
beneficiary country]” taikka (espanjankielinen toisinto) ”actuando sobre la base de la
comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país
beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del
exportador en el país beneficiario]”.
(4) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2015/2447 101 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tavaroiden jälleenlähettäjän on ilmoitettava
rekisteröidyn viejän numero vain, jos alkuperäiseen lähetykseen sisältyneiden alkuperä
tuotteiden arvo on yli 6 000 euroa.
(5) ►M2 Tuotteiden alkuperä on merkittävä. Kun alkuperävakuutus liittyy unionin alkupe
rätuotteisiin, viejän on merkittävä alkuperä tunnuksella ”EU”. Kun alkuperävakuutus
liittyy kokonaan tai osittain täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 112 artiklassa
tarkoitettuihin Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on merkittävä alkuperä tun
nuksella ”CM”. ◄
6
( ) Kokonaan tuotetut tuotteet: merkitään kirjain ”P”. Riittävästi valmistetut tai käsitellyt
tuotteet: merkitään kirjan ”W” ja sen jälkeen harmonoidun järjestelmän nimike (esim.
”W” 9618).
Soveltuvin osin edellä oleva maininta on korvattava jollakin seuraavista maininnoista:
a) kahdenvälinen kumulaatio: ”EU cumulation”, ”Cumul UE” tai ”Acumulación UE”;
b) kumulaatio Norjan, Sveitsin tai Turkin kanssa: ”Norway cumulation”, ”Switzerland
cumulation”, ”Turkey cumulation”, ”Cumul Norvège”, ”Cumul Suisse”, ”Cumul Tur
quie”, ”Acumulación Noruega”, ”Acumulación Suiza” tai ”Acumulación Turquía”;
c) alueellinen kumulaatio: ”regional cumulation”, ”cumul regional” tai ”Acumulación
regional”;
d) laajennettu kumulaatio: ”extended cumulation with country x’”, ”cumul étendu avec
le pays x tai ” Acumulación ampliada con el país x’.
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LIITE 22–08
A-alkuperätodistus
1. A-alkuperätodistusten on oltava tässä liitteessä olevan mallin mukaisia. Kään
töpuolella olevia huomautuksia ei välttämättä tarvitse laatia englannin tai
ranskan kielellä. Todistus on laadittava englannin tai ranskan kielellä. Jos se
laaditaan käsin, se on täytettävä musteella suuraakkosin.
2. Todistuksen koon on oltava 210 × 297 millimetriä; lomakkeen pituus ja leveys
saavat kuitenkin olla enintään 5 millimetriä määrämittaa pienemmät tai enin
tään 8 millimetriä sitä suuremmat. Käytettävän paperin on oltava valkoista,
hiokkeetonta, liimakäsiteltyä kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 25 gram
maa neliömetriä kohti. Siinä on oltava vihreä painettu aaltomainen taustaku
vio, joka tekee kaikki mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehdyt väärennökset
havaittaviksi.
Jos todistus muodostuu useasta kappaleesta, vain ensimmäinen lehti, joka
muodostaa alkuperäiskappaleen, on varustettava vihreällä painetulla aaltomai
sella taustakuviolla.
3. Jokaisessa todistuksessa on oltava painettu tai muulla tavoin tehty sarjanume
ro, josta se voidaan tunnistaa.
4. Todistuksia, joiden kääntöpuolella on vanhempia huomautuksia, voidaan käyt
tää, kunnes nykyiset varastot on käytetty loppuun.
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LIITE 22–09
Kauppalaskuilmoitus
Kauppalaskuilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mu
kaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.
Ranskankielinen toisinto
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation doua
nière no (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont
l'origine préférentielle … (2) au sens des règles d'origine du Système des préfé
rences tarifaires généralisées de l'Union européenne … (3) et (4).
Englanninkielinen toisinto
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation
No … (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products
are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalised
System of Preferences of the European Union (3) and (4).
Espanjankielinen toisinto
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización
aduanera no … (1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos pro
ductos gozan de un origen preferencial … (2) en el sentido de las normas de
origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea (3) y (4).
(paikka ja päiväys) (5)
(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä) (6)

(1) Kun kauppalaskuilmoituksen laatii täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 77 artiklan
4 kohdassa tarkoitettu unionin valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun
viejän lupanumero. Kun kauppalaskuilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä (mikä tapahtuu
aina, kun kauppalaskuilmoitukset laaditaan edunsaajamaassa), suluissa olevat sanat jäte
tään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.
(2) Tuotteiden alkuperä on merkittävä. Kun kauppalaskuilmoitus liittyy kokonaan tai osittain
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 112 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan ja Melil
lan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa,
johon ilmoitus laaditaan.
(3) Soveltuvin osin merkitään jokin seuraavista maininnoista: ”EU cumulation”, ”Norway
cumulation”, ”Switzerland cumulation”, ”Turkey cumulation”, ”regional cumulation”,
”extended cumulation with country x” tai ”Cumul UE”, ”Cumul Norvège”, ”Cumul
Suisse”, ”Cumul Turquie”, ”cumul regional” tai ”cumul étendu avec le pays x” tai
”Acumulación UE”, ”Acumulación Noruega”, ”Acumulación Suiza”, ”Acumulación Tur
quía”, ”Acumulación regional”, ”Acumulación ampliada con en país x”.
(4) Jos kauppalaskuilmoitus laaditaan toisen etuuskohtelukauppaa koskevan sopimuksen yh
teydessä, viittaus yleiseen tullietuusjärjestelmään korvataan viittauksella kyseiseen toiseen
etuuskohtelukauppaa koskevan sopimukseen.
5
( ) Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.
(6) Ks. täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 77 artiklan 7 kohta (koskee ainoastaan
Euroopan unionin valtuutettuja viejiä). Kun viejän allekirjoitusta ei vaadita, vapautus
allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.
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LIITE 22–10
EUR.1-tavaratodistus ja sitä koskeva hakemus
(1) EUR.1-tavaratodistus on laadittava lomakkeelle, jonka malli on tässä liittees
sä. Tämä lomake on painettava jollakin unionin virallisista kielistä. Todistus
on laadittava jollakin näistä kielistä ja viejävaltion tai -alueen sisäisen lain
säädännön määräysten mukaisesti. Jos se laaditaan käsin, se on täytettävä
musteella suuraakkosin.
(2) Todistuksen koon on oltava 210 × 297 millimetriä; lomakkeen pituus saa
kuitenkin olla enintään 5 millimetriä määrämittaa pienempi tai enintään 8
millimetriä sitä suurempi. Käytettävän paperin on oltava valkoista, hiokkee
tonta, liimakäsiteltyä kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 25 grammaa
neliömetriä kohti. Siinä on oltava vihreä painettu aaltomainen taustakuvio,
joka tekee kaikki mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehdyt väärennökset
havaittaviksi.
(3) Viejävaltion tai -alueen toimivaltaiset viranomaiset voivat pidättää itselleen
todistusten paino-oikeuden tai antaa niiden painamisen hyväksymiensä kirja
painojen tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa todistuksessa on
oltava maininta tästä hyväksymisestä. Jokaisessa todistuksessa on oltava kir
japainon nimi ja osoite tai merkki, josta kirjapaino voidaan tunnistaa. Siinä
on myös oltava painettu tai muulla tavoin tehty sarjanumero, josta se voidaan
tunnistaa.
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LIITE 22–13
Kauppalaskuilmoitus
Kauppalaskuilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mu
kaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.
Bulgariankielinen toisinto
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо
разрешение № … (1)), декларира, че освен където е отбелязано друго, тези
продукти са с … преференциален произход (2).
Espanjankielinen toisinto
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización
aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos
productos gozan de un origen preferencial… (2).
Tšekinkielinen toisinto
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) proh
lašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ
v … (2).
Tanskankielinen toisinto
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighe
dernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er
angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Saksankielinen toisinto
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf
die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht
anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Vironkielinen toisinto
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli loa nr. … (1)) dekla
reerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on
selgelt näidatud teisiti.
Kreikankielinen toisinto
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια
τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως,
τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Englanninkielinen toisinto
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation
No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products
are of … (2) preferential origin.
Ranskankielinen toisinto
L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation doua
nière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont
l’origine préférentielle … (2).
Kroaatinkielinen toisinto
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1))
izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2)
preferencijalnog podrijetla.
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Italiankielinen toisinto
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione
doganale n. … (1)] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di
origine preferenziale … (2).
Latviankielinen toisinto
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara
Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produk
tiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).
Liettuankielinen toisinto
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1))
deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės
prekės.
Unkarinkielinen toisinto

▼M1
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1))
kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális
… (2) származásúak.

▼B
Maltankielinen toisinto
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana
nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn ilprodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).
Hollanninkielinen toisinto
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douane
vergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende
vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2).
Puolankielinen toisinto
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych
nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te
mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Portugalinkielinen toisinto
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização adua
neira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes
produtos são de origem preferencial … (2).
Romaniankielinen toisinto
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizaţia vamală
nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel,
aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).
Sloveeninkielinen toisinto
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov
št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago prefe
rencialno … (2) poreklo.
Slovakinkielinen toisinto
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyh
lasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod
v … (2).
Suomenkielinen toisinto
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)) ilmoittaa,
että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeu
tettuja … (2) alkuperätuotteita.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 340
▼B
Ruotsinkielinen toisinto
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tills
tånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har
förmånsberättigande … ursprung (2).

(3)
(Paikka ja päiväys)
(4)
(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

(1) Kun kauppalaskuilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuu
tetun viejän lupanumero. Kun kauppalaskuilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa
olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.
(2) Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun kauppalaskuilmoitus liittyy kokonaan tai osittain
Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella
”CM” asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.
(3) Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.
(4) Ks. 119 artiklan 5 kohta. Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus
allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.
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LIITE 22–14
Alkuperätodistus tiettyjä muiden kuin etuuskohteluun oikeuttavien erityisten
tuontimenettelyjen alaisia tuotteita varten
Alkuhuomautukset
1. Alkuperätodistuksen voimassaoloaika on 12 kuukautta päivästä, jona antaja
viranomaiset ovat sen antaneet.
2. Alkuperätodistukset saavat sisältää ainoastaan yhden kappaleen, jossa asiakir
jan otsikon vieressä on maininta ”alkuperäiskappale”. Jos lisäkappaleita tarvi
taan, niissä on oltava asiakirjan nimen vieressä maininta ”jäljennös”. Unionin
toimivaltaiset viranomaiset saavat vastaanottaa voimassa olevana alkuperäto
distuksena ainoastaan alkuperäiskappaleen.
3. Alkuperätodistuksen koon on oltava 210 × 297 millimetriä; lomakkeen pituus
saa kuitenkin olla enintään 5 millimetriä määrämittaa pienempi tai enintään 8
millimetriä sitä suurempi. Käytettävän paperin on oltava valkoista, hiokkee
tonta paperia, joka painaa vähintään 40 grammaa neliömetriltä. Alkuperäis
kappaleen etupuolella on oltava keltainen painettu aaltomainen taustakuvio,
joka tekee kaiken mekaanisin tai kemiallisin keinoin tapahtuneen väärentämi
sen selvästi havaittavaksi.
4. Alkuperätodistukset on painettava ja täytettävä kirjoituskoneella jollakin unio
nin virallisista kielistä. Todistuksessa ei saa olla raaputtamalla tai päällekir
joittamalla tehtyjä korjauksia. Muutokset on tehtävä siihen viivaamalla yli
virheelliset tiedot ja lisäämällä tarvittaessa halutut tiedot. Näin tehtyjen muu
tosten on oltava tekijän varmentamat ja antajaviranomaisten vahvistusmerkin
nällä varustamat.
Kaikki lisätiedot, joita tarvitaan erityisistä tuontimenettelyistä annetun unionin
lainsäädännön täytäntöön panemiseksi, on merkittävä alkuperätodistuksen 5
kohtaan.
Käyttämättä jäänyt tila todistuksen 5, 6 ja 7 kohdassa on suljettava viivalla
siten, että kohtiin on mahdotonta tehdä myöhemmin lisäyksiä.
5. Kukin alkuperätodistus on varustettava painetulla tai muulla tavoin tehdyllä
sarjanumerolla, josta se voidaan tunnistaa, ja siinä on oltava antajaviranomai
sen leima sekä todistuksen allekirjoittamaan valtuutetun yhden tai useamman
henkilön allekirjoitus.
6. Jälkikäteen annetuissa alkuperätodistuksissa on oltava 5 kohdassa seuraava
maininta jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä:
— Expedido a posteriori,
— Udstedt efterfølgende,
— Nachträglich ausgestellt,
— Εκδοθέν εκ των υστέρων,
— Issued retrospectively,
— Délivré a posteriori,
— Rilasciato a posteriori,
— Afgegeven a posteriori,
— Emitido a posteriori,
— Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,
— Utfärdat i efterhand,
— Vystaveno dodatečně,
— Välja antud tagasiulatuvalt,
— Izsniegts retrospektīvi,
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— Retrospektyvusis išdavimas,
— Kiadva visszamenőleges hatállyal,
— Maħruġ retrospettivament,
— Wystawione retrospektywnie,
— Vyhotovené dodatočne,
— издаден впоследствие,
— Eliberat ulterior,
— Izdano naknadno.

▼M1
7. Todistuksia, joiden oikeassa yläkulmassa on vanha versio tekstistä ”ALKU
PERÄTODISTUS maataloustuotteiden tuomiseksi Euroopan talousyhteisöön”
ja kohdassa ”Huomautukset” vanhan version teksti, voidaan myös käyttää,
kunnes nykyiset varastot on käytetty loppuun, tai 1 päivään toukokuuta
2019 saakka sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
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LIITE 22–15
Hankkijan

ilmoitus

tuotteista, joilla on
alkuperäasema

etuuskohteluun

oikeuttava

Hankkijan ilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mu
kaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.
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LIITE 22–16
Hankkijan pitkäaikaisilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava
alkuperäasema
Hankkijan ilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mu
kaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.

►(1) (2) M1
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LIITE 22–17
Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla ei ole etuuskohteluun oikeuttavaa
alkuperäasemaa
Hankkijan ilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mu
kaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.
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LIITE 22–18
Hankkijan pitkäaikaisilmoitus tuotteista, joilla ei ole etuuskohteluun
oikeuttavaa alkuperäasemaa
Hankkijan ilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mu
kaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.
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►(1) (2) M1
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LIITE 22–19
Korvaavien A-alkuperätodistusten laatimista koskevat vaatimukset
1. Korvaavan A-alkuperätodistuksen (korvaavan todistuksen) oikeassa yläkul
massa olevaan kohtaan on merkittävä sen välittäjämaan nimi, jossa todistus
on annettu.
2. Korvaavan todistuksen 4 kohtaan on merkittävä ilmaisu ”Replacement certi
ficate” tai ”Certificat de remplacement” sekä alun perin annetun alkuperäsel
vityksen antamispäivä ja sarjanumero.
3. Jälleenviejän nimi on merkittävä korvaavan todistuksen 1 kohtaan.
4. Lopullisen vastaanottajan nimi voidaan merkitä korvaavan todistuksen 2 koh
taan.
5. Alun perin annetun alkuperäselvityksen kaikki jälleenvietäviä tavaroita koske
vat merkinnät on siirrettävä 3–9 kohtaan, ja viittaukset jälleenviejän kauppa
laskuun voidaan merkitä 10 kohtaan.
6. Korvaavan todistuksen antavan tullitoimipaikan vahvistus on merkittävä kor
vaavan todistuksen 11 kohtaan.
7. Korvaavan todistuksen 12 kohdassa olevien alkuperämaata koskevien merkin
töjen on oltava samat kuin alun perin annetussa alkuperäselvityksessä. Jälleen
viejän on allekirjoitettava tämä kohta.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 350
▼B
LIITE 22–20
Korvaavien alkuperävakuutusten laatimista koskevat vaatimukset
1. Jos alkuperävakuutus korvataan, jälleenlähettäjän on merkittävät seuraavat
tiedot alun perin annettuun alkuperävakuutukseen:
a) korvaavan alkuperävakuutuksen tai korvaavien alkuperävakuutuksien tie
dot;
b) jälleenlähettäjän nimi ja osoite;
c) vastaanottaja tai vastaanottajat unionissa tai tapauksen mukaan Norjassa tai
Sveitsissä.
2. Alun perin annettuun alkuperävakuutukseen on merkittävä maininta ”Repla
ced”, ”Remplacée” tai ”Sustituida”.
3. Jälleenlähettäjän on ilmoitettava seuraavat tiedot korvaavassa alkuperävakuu
tuksessa:
a) alun perin annetun alkuperävakuutuksen kaikki jälleenvietäviä tavaroita
koskevat tiedot;
b) päivämäärä, jona alun perin annettu alkuperävakuutus laadittiin;
c) liitteen 22–07 mukaisen, alun perin annetun alkuperävakuutuksen tiedot,
mukaan lukien tapauksen mukaan tieto sovellettavasta kumulaatiosta;
d) jälleenlähettäjän nimi ja osoite sekä tapauksen mukaan jälleenlähettäjän
rekisteröidyn viejän numero;
e) vastaanottajan tai vastaanottajien nimi ja osoite unionissa tai tapauksen
mukaan Norjassa tai Sveitsissä;
f) korvaamispäivämäärä ja -paikka.
4. Korvaavassa alkuperävakuutuksessa on oltava maininta ”Replacement state
ment”, ”Attestation de remplacement” tai ”Comunicación de sustitución”.
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LIITE 23–01
Tullausarvoon lisättävät lentokuljetusmaksut
1. Seuraavaan taulukkoon sisältyvät seuraavat merkinnät:
a) maanosien ja alueiden mukaisesti ryhmitellyt kolmannet maat (sarake 1);
b) prosenttimäärät, jotka edustavat tullausarvoon lisättävää osuutta lentokulje
tusmaksuista (sarake 2).
2. Kun tavarat kuljetetaan maista tai lentoasemilta, joita ei mainita jäljempänä
olevassa taulukossa, lukuun ottamatta 3 kohdassa mainittuja lentoasemia, on
tavaroiden lähtölentoasemaa lähimpänä sijaitsevan lentoaseman osalta annet
tuja prosenttimääriä sovellettava.
3. Unionin tullialueeseen kuuluvien Ranskan merentakaisten departementtien
osalta on sovellettava seuraavia sääntöjä:
a) tavaran osalta, joka kuljetetaan suoraan kolmannesta maasta näihin depar
tementteihin, lisätään lentokuljetusmaksut kokonaisuudessaan tullaus
arvoon;
b) tavaran osalta, joka kuljetetaan kolmannesta maasta unionin eurooppalai
seen osaan siten, että se jossakin näistä departementeista lastataan uudel
leen tai puretaan, vain ne lentokuljetusmaksut, jotka olisivat syntyneet, jos
tavaran määräpaikkana olisivat olleet kyseiset departementit, lisätään tulla
usarvoon;
c) tavaran osalta, joka kuljetetaan kolmannesta maasta näihin departementtei
hin siten, että se unionin eurooppalaisessa osassa olevalla lentoasemalla
lastataan uudelleen tai puretaan, tullausarvoon lisättävät lentokuljetusmak
sut määräytyvät soveltamalla jäljempänä olevassa taulukossa mainittua pro
senttimäärää lentoon lähtölentoasemalta sille lentoasemalle, jossa tavarat
lastataan uudelleen tai puretaan.
Uudelleenlastaus tai purkaus on vahvistettava tulliviranomaisten lentorahtikir
jaan tai muuhun lentokuljetusasiakirjaan tekemällä asianmukaisella merkinnäl
lä. Tällaisen vahvistuksen puuttuessa sovelletaan 137 artiklan säännöksiä.
1

2

Lähetysmaa

Tullausarvoon lisättävä prosenttiosuus
lentokuljetuskustannusten kokonaismää
rästä

AMERIKKA

Alue A
Kanada: Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto
Amerikan yhdysvallat: Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo,
Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville,
Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nash
ville, New Orleans, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington
DC.

70

Grönlanti

Alue B
Kanada: Edmonton, Vancouver, Winnipeg
Amerikan yhdysvallat:
Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los An
geles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake City, San
Francisco, Seattle

78
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1

2

Lähetysmaa

Tullausarvoon lisättävä prosenttiosuus
lentokuljetuskustannusten kokonaismää
rästä

Keski-Amerikka: kaikki maat
Etelä-Amerikka: kaikki maat
Alue C
Amerikan yhdysvallat: Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau

89

AFRIKKA
Alue D
Algeria, Egypti, Libya, Marokko, Tunisia

33

Alue E
Benin, Burkina Faso, Djibouti, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bis
sau, Kamerun, Kap Verde, Keski-Afrikan tasavalta, Liberia, Mali, Mauritania,
Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Togo, Tšad

50

Alue F
Burundi, Gabon, Kenia, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Päivänta
saajan Guinea, Ruanda, Saint Helena, São Tomé ja Príncipe, Seychellit, So
malia, Tansania, Uganda

61

Alue G
Angola, Botswana, Etelä-Afrikan tasavalta, Komorit, Lesotho, Madagaskar,
Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Sambia, Swazimaa, Zimbabwe

74

AASIA
Alue H
Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Iran, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Libanon,
Syyria
Alue I
Bahrain, Jemen, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Alue J
Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Intia, Nepal, Pakistan

27

43

46

Alue K
Venäjä: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk

57

Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
Alue L
Venäjä: Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk
Brunei, Filippiinit, Hongkong, Indonesia, Kambodža, Kiina, Laos, Macao,
Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thai
maa, Vietnam

70
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1

2

Lähetysmaa

Tullausarvoon lisättävä prosenttiosuus
lentokuljetuskustannusten kokonaismää
rästä

Alue M
Venäjä: Khabarovsk, Vladivostok

83

Etelä-Korea, Japani, Pohjois-Korea
AUSTRALIA ja OSEANIA
Alue N

79

Australia ja Oseania: kaikki maat
EUROOPPA
Alue O
Venäjä: Moskova, Nižni Novgorod, Orel, Rostov, Samara, Volgograd, Voro
než

30

Islanti, Ukraina
Alue P

__________

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, ►M3
◄, Färsaaret, Kosovo,
Moldova, Montenegro, ►M3 Pohjois-Makedonia ◄, Norja, Serbia, Turkki,
Valko-Venäjä
Alue Q
Sveitsi

15

5
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LIITE 23–02
LUETTELO 142 ARTIKLAN 6 KOHDASSA TARKOITETUISTA
TAVAROISTA
Tiettyjen kaupintamyyntiin tuotavien herkästi pilaantuvien tavaroiden
tullausarvon määrittäminen koodeksin 74 artiklan 2 kohdan c alakohdan
mukaisesti
1. Jäljempänä olevassa taulukossa on luettelo tuotteista ja niitä koskevista ajan
jaksoista, joiden aikana komissio antaa käyttöön yksikköhinnan, jota käyte
tään yksinomaan kaupintamyyntiin tuotavien, yhtä lajia olevien kokonaisten
hedelmien ja vihannesten tullausarvon määrittämisen perustana. Tällöin tulliilmoitus on lopullinen tullausarvon määrittämisen osalta.
2. Tässä liitteessä tarkoitettujen, kaupintamyyntiin tuotavien tuotteiden tullaus
arvon määrittämiseksi vahvistetaan kullekin tuotteelle yksikköhinta 100 ki
logramman nettopaljoutta kohti. Tällaista hintaa pidetään edustavana tuota
essa kyseisiä tuotteita unioniin.
3. Yksikköhintoja käytetään tuotujen tavaroiden tullausarvon määrittämiseen 14
päivän ajanjakson ajan siten, että kukin ajanjakso alkaa perjantaina. Yksik
köhintojen määrittämisessä käytettävä vertailuajanjakso on edeltävä 14 päi
vän ajanjakso, joka päättyy sitä viikkoa edeltävänä torstaina, jonka aikana
uudet yksikköhinnat vahvistetaan. Komissio voi päättää erityisissä olosuh
teissa jatkaa ajanjakson voimassaoloa 14 päivällä. Jäsenvaltioille ilmoitetaan
viipymättä tällaisesta päätöksestä.
4. Yksikköhinnat, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, on laskettava en
simmäisessä tuonnin jälkeisessä kaupan vaiheessa toteutuneen myynnin brut
tovoiton perusteella vähentäen näistä luvuista seuraavat tekijät:
— kaupan keskusten myyntimarginaali,
— tullialueella syntyvät kuljetus- ja vakuutuskustannukset sekä niihin liitty
vät kulut,
— tuontitullit ja muut maksut, joita ei sisällytetä tullausarvoon.
Yksikköhinnat on ilmoitettava euroina. Tarvittaessa on käytettävä 146 artik
lassa säädettyä muuntokurssia.
5. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa kiinteät määrät 4 kohdan mukaisesti vähennet
täville kuljetus- ja vakuutuskustannuksille sekä niihin liittyville kuluille. Täl
laiset kiinteät määrät ja niiden laskentamenetelmät on ilmoitettava komissi
olle.
6. Yksikköhinnat on ilmoitettava komissiolle (verotuksen ja tulliliiton pääosas
tolle) viimeistään kello 12 sen viikon maanantaina, jona yksikköhinnat an
netaan käyttöön. Jos kyseinen päivä on yleinen vapaapäivä, ilmoitus on
tehtävä sitä välittömästi edeltävänä työpäivänä. Komissiolle annettavaan il
moitukseen on myös sisällyttävä tieto tuotteen arvioiduista paljoudesta, jonka
perusteella yksikköhinta on laskettu.
7. Vastaanotettuaan yksikköhinnat komissio tarkastelee näitä lukuja ja julkaisee
ne Taricissa. Yksikköhintoja sovelletaan vain, jos komissio on julkaissut ne.
8. Komissio voi päättää, ettei se hyväksy ja julkaise yhden tai useamman
tuotteen yksikköhintaa, jos kyseinen hinta eroaa huomattavasti aikaisemmin
julkaistusta hinnasta, kun otetaan erityisesti huomioon paljous- ja kausiteki
jät. Komissio hankkii tarvittaessa tietoja asianomaisilta tulliviranomaisilta
tällaisten tapausten ratkaisemiseksi.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 355
▼B
9. Auttaakseen tässä prosessissa jäsenvaltioiden on toimitettava edeltävää vuotta
koskevat tuontitilastot jäljempänä olevassa taulukossa luetelluista tuotteista
ennen kuluvan vuoden 30 päivää syyskuuta. Näistä tilastoista on käytävä
ilmi kunkin tuotteen tuodut kokonaispaljoudet ja kaupintamyyntiin tuotujen
tuotteiden osuus.

10. Komissio vahvistaa tällaisten tilastojen perusteella, mitkä jäsenvaltiot vastaa
vat kunkin tuotteet yksikköhinnan ilmoittamisesta seuraavana vuonna ja il
moittaa asiasta kyseisille jäsenvaltioille viimeistään 30 päivänä marraskuuta.

▼M4
LUETTELO

142

ARTIKLAN 6 KOHDASSA
TAVAROISTA

TARKOITETUISTA

Tässä taulukossa olevat tavaran kuvaukset ovat ainoastaan ohjeellisia ja ne eivät
rajoita yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Tämän asetuksen
142 artiklan 6 kohdassa säädettyjen järjestelyjen soveltamisala määräytyy tässä
liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asetuksen
antamishetkellä.

CN-koodi (Taric-koodi)

Tavaran kuvaus

Voimassaoloaika

0701 90 50

Uudet perunat

1.1.–30.6.

0703 10 19

Sipulit, ei kuitenkaan istukassipulit

1.1.–31.12.

0703 20 00

Valkosipulit

1.1.–31.12.

0708 20 00

Pavut (Vigna spp., Phaseolus spp.)

1.1.–31.12.

0709 20 00 10

Vihreä parsa

1.1.–31.12.

0709 20 00 90

Muu parsa

1.1.–31.12.

0709 60 10

Makeat ja miedot paprikat

1.1.–31.12.

0714 20 10

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisra
vinnoksi tarkoitettuina

1.1.–31.12.

0804 30 00 90

Ananakset, muut kuin kuivatut

1.1.–31.12.

0804 40 00 10

Tuoreet avokadot

1.1.–31.12.

0805 21 10 10

Makeat appelsiinit, tuoreet

1.6.–30.11.

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja
satsumat);

1.3.–31.10.

0805 22 00 11

Tuoreet monrealit (monreales)

1.3.–31.10.

0805 22 00 20

Tuoreet klementiinit (muut kuin mon
realit)

1.3.–31.10.

0805 29 00 11

Tuoreet wilkingit ja muut niiden kaltai
set sitrushedelmähybridit

1.3.–31.10.

Tuoreet, valkeat greipit ja pomelot

1.1.–31.12.

0805 21 90 11
0805 21 90 91
0805 21 10 10
0805 21 90 11
0805 21 90 91

0805 29 00 21
0805 29 00 91
0805 40 00 11
0805 40 00 31
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CN-koodi (Taric-koodi)

Tavaran kuvaus

0805 40 00 19

Tuoreet, vaaleanpunaiset greipit ja po
melot

1.1.–31.12.

0805 50 90 10

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Cit
rus latifolia)

1.1.–31.12.

0806 10 10

Syötäviksi tarkoitetut rypäleet

21.11.–20.7.

0807 11 00

Vesimelonit

1.1.–31.12.

0807 19 00 50

Amarillo, Cuper, Honey Dew (myös
Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo,
(myös Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro

1.1.–31.12.

0807 19 00 90

Muut melonit

1.1.–31.12.

0808 30 90 10

Nashi- (Pyrus pyrifolia) ja Ya-lajikkeen
(Pyrus bretscheideri) päärynät

1.5.–30.6.

0808 30 90 90

Päärynät, muut

1.5.–30.6.

0809 10 00

Aprikoosit

1.1.–31.5.

0805 40 00 39

Voimassaoloaika

1.8.–31.12.
0809 30 10

Nektariinit

1.1.–10.6.
1.10.–31.12.

0809 30 90

Persikat

1.1.–10.6.
1.10.–31.12.

0809 40 05

Luumut

1.10.–10.6.

0810 10 00

Mansikat

1.1.–31.12.

0810 20 10

Vadelmat

1.1.–31.12.

0810 50 00

Kiivit

1.1.–31.12.
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LIITE 32–01
TAKAUSSITOUMUS – YKSITTÄINEN VAKUUS
I. Takaussitoumus
1. Allekirjoittanut (1)

kotipaikan osoite (2)

sitoutuu tällä asiakirjalla vakuustoimipaikkana olevalle annettavaan omavel
kaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen

enimmäismäärään saakka

Euroopan unionin (joka käsittää Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasaval
lan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Vi
ron tasavallan, Helleenien tasavallan, Kroatian tasavallan, Espanjan kuningas
kunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Un
karin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan), Islannin ta
savallan, ►M3 Pohjois-Makedonian tasavallan ◄, Norjan kuningaskunnan,
Serbian tasavallan, Sveitsin valaliiton, Turkin tasavallan (3), Andorran ruhti
naskunnan ja San Marinon tasavallan (4) hyväksi siitä määrästä, jonka tämän
takauksen antava henkilö (5)

voi olla velvollinen tai voi tulla velvolliseksi maksamaan edellä mainituille
maille velkana sellaisten tullien ja muiden maksujen osalta (5a), jotka koskevat
jäljempänä kuvattuja tavaroita, joihin kohdistetaan seuraava tullitoimi (6):

Tavaran kuvaus:

2. Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kohdassa tarkoitettujen maiden toimi
valtaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän
kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät, jollei allekirjoittanut tai
muu asianomainen henkilö osoita ennen mainitun määräajan päättymistä tul
liviranomaisia tyydyttävällä tavalla, että erityismenettely, joka on muu kuin
tietyn käyttötarkoituksen menettely, on päätetty, tietyn käyttötarkoituksen me
nettelyyn asetettujen tavaroiden valvonta tai väliaikainen varastointi on päät
tynyt asianmukaisesti tai, jos kyse on muista toimista kuin erityismenettelyistä
ja väliaikaisesta varastoinnista, että tavaroiden edellyttämät toimenpiteet on
toteutettu.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat allekirjoittaneen pyynnöstä ja pätevien syi
den perusteella pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän
määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät.
Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, erityisesti korko, on lasket
tava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen maan raha- ja rahoitusmarkki
noilla vastaavista toimista veloitettuja kustannuksia.
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3. Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustoimipaikka on sen
hyväksynyt. Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksami
sesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattaman sellaisen tulli
toimen osalta, joka alkoi ennen sitä päivämäärää, jona vakuuden kumoaminen
tai peruuttaminen tuli voimaan, vaikka maksupyyntö esitetään tämän päivän
jälkeen.

4. Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen tiedoksianto-osoite on
kussakin 1 kohdassa tarkoitetussa maassa (7):

Maa

Sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydelli
nen osoite

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti tälle toimitetuksi tähän sitoumukseen
liittyvät kirjeenvaihdon, tiedonannot ja yleensä muodollisuudet tai menettelyt,
jotka on osoitettu johonkin tämän tiedoksianto-osoitteista tai siellä annettu kir
jallisesti tiedoksi.

Allekirjoittanut hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistui
mien toimivallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään tiedoksianto-osoitteensa tai, jos allekirjoitta
neen on muutettava yhtä tai useampia näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etu
käteen vakuustoimipaikalle.

Paikka

päiväys

(Allekirjoitus) (8)

II. Vakuustoimipaikan hyväksymismerkintä
Vakuustoimipaikka

Takaussitoumus hyväksytty ............................................................... (pvm) kat
tamaan tullitoimi, joka suoritetaan ..................................................... (pvm) an
netulla tulli-ilmoituksella / väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella, jonka numero
on
(9)
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(Leima ja allekirjoitus)

(1) Sukunimi ja etunimi tai toiminimi.
(2) Täydellinen osoite.
(3) Viivataan yli sellaisen valtion tai sellaisten valtioiden nimi, jonka alueella vakuutta ei
voida käyttää.
(4) Viittauksia Andorran ruhtinaskuntaan ja San Marinon tasavaltaan sovelletaan ainoastaan
unionin passitustoimenpiteiden osalta.
(5) Takauksen antajan sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite.
(5a) Sovelletaan sellaisiin muihin maksuihin, jotka aiheutuvat tavaroita tuotaessa tai viet
äessä, kun vakuutta käytetään tavaroiden asettamiseksi unionin/yhteiseen passitusmenet
telyyn tai sitä voidaan käyttää useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.
(6) Merkitään yksi seuraavista tullitoimista:
a) väliaikainen varastointi;
b) unionin passitusmenettely / yhteinen passitusmenettely;
c) tullivarastointimenettely;
d) kokonaan tuontitulliton väliaikaisen maahantuonnin menettely;
e) sisäinen jalostusmenettely;
f) tietyn käyttötarkoituksen menettely;
g) luovutus vapaaseen liikkeeseen tavanomaisella tulli-ilmoituksella, jossa ei sovelleta
maksunlykkäystä;
h) luovutus vapaaseen liikkeeseen tavanomaisella tulli-ilmoituksella, jossa sovelletaan
maksunlykkäystä;
i) luovutus vapaaseen liikkeeseen unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 166 ar
tiklan mukaisesti annetulla tulli-ilmoituksella;
j) luovutus vapaaseen liikkeeseen unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 182 ar
tiklan mukaisesti annetulla tulli-ilmoituksella;
k) osittain tuontitulliton väliaikaisen maahantuonnin menettely;
l) jos muu – merkitään, mikä muu tullitoimi.
(7) Jollei tietyn maan lainsäädännössä säädetä tiedoksianto-osoitteesta, takaajan on nimet
tävä tähän maahan edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle osoitetut
tiedonannot, ja edellä 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu hyväksyntä ja neljän
nessä alakohdassa tarkoitettu sitoumus on mukautettava soveltuvin osin. Takaajan tai
tämän edustajan tiedoksianto-osoitteiden sijaintipaikkojen tuomioistuimilla on toimivalta
tätä vakuutta koskevissa riidoissa.
(8) Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen käsin seuraava teksti: ”Vakuus …
määrästä”, ja määrä on kirjoitettava kirjaimin.
(9) Se toimipaikka täyttää, jossa tavarat asetettiin menettelyyn tai jonka alueella ne olivat
väliaikaisesti varastoituina.
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LIITE 32–02
Takaussitoumus – Tositteilla annettava yksittäinen vakuus
YHTEINEN/UNIONIN PASSITUSMENETTELY
I. Takaussitoumus
1. Allekirjoittanut (1)

kotipaikan osoite (2)

sitoutuu tällä asiakirjalla vakuustoimipaikkana olevalle ..................................
annettavaan omavelkaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen

Euroopan unionin (joka käsittää Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasaval
lan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Vi
ron tasavallan, Helleenien tasavallan, Kroatian tasavallan, Espanjan kuningas
kunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Un
karin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan), Islannin ta
savallan, ►M3 Pohjois-Makedonian tasavallan ◄, Norjan kuningaskunnan,
Serbian tasavallan, Sveitsin valaliiton, Turkin tasavallan, Andorran ruhtinas
kunnan ja San Marinon tasavallan (3), hyväksi siitä määrästä, jonka menette
lynhaltija on velvollinen tai voi tulla velvolliseksi maksamaan edellä maini
tuille maille velkana sellaisten tullien ja muiden maksujen osalta sellaisia
tavaroita tuotaessa tai vietäessä, jotka asetetaan unionin tai yhteiseen passituk
seen, josta allekirjoittaja on sitoutunut vastaamaan antamalla yksittäistä va
kuutta koskevia tositteita, joiden määrä on enintään 10 000 euroa tositetta
kohti.

2. Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kohdassa tarkoitettujen maiden toimi
valtaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän
kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät 10 000 euron enimmäismää
rään saakka yksittäistä vakuustositetta kohti, jollei allekirjoittanut tai muu
asianomainen henkilö osoita ennen mainitun määräajan päättymistä toimival
taisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että menettely on päätetty asianomai
sen passituksen osalta.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat allekirjoittaneen pyynnöstä ja pätevien syi
den perusteella pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän
määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät.
Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, erityisesti korko, on lasket
tava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen maan raha- ja rahoitusmarkki
noilla vastaavista toimista veloitettuja kustannuksia.

3. Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustoimipaikka on sen
hyväksynyt. Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksami
sesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattaman sellaisen
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unionin tai yhteisen passituksen osalta, joka alkoi ennen sitä päivämäärää,
jona vakuusasiakirjan kumoaminen tai peruuttaminen tuli voimaan, vaikka
maksupyyntö esitetään tämän päivän jälkeen.
4. Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen tiedoksianto-osoite (4)
on kussakin 1 kohdassa tarkoitetussa maassa:
Sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydelli
nen osoite

Maa

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti tälle toimitetuksi tähän sitoumukseen
liittyvät kirjeenvaihdon, tiedonannot ja yleensä muodollisuudet tai menettelyt,
jotka on osoitettu johonkin tämän tiedoksianto-osoitteista tai siellä annettu kir
jallisesti tiedoksi.
Allekirjoittanut hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistui
mien toimivallan.
Allekirjoittanut sitoutuu pitämään tiedoksianto-osoitteensa tai, jos allekirjoitta
neen on muutettava yhtä tai useampia näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etu
käteen vakuustoimipaikalle.
Paikka
päiväys
(Allekirjoitus) (5)
II Vakuustoimipaikan hyväksymismerkintä
Vakuustoimipaikka
Takaussitoumus hyväksytty (pvm)
(Leima ja allekirjoitus)

(1) Sukunimi ja etunimi tai toiminimi.
(2) Täydellinen osoite.
(3) Viittauksia Andorran ruhtinaskuntaan ja San Marinon tasavaltaan sovelletaan ainoastaan
unionin passitustoimenpiteiden osalta.
(4) Jollei tietyn maan lainsäädännössä säädetä tiedoksianto-osoitteesta, takaajan on nimet
tävä tähän maahan edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle osoitetut
tiedonannot, ja edellä 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu hyväksyntä ja neljän
nessä alakohdassa tarkoitettu sitoumus on mukautettava soveltuvin osin. Takaajan tai
tämän edustajan tiedoksianto-osoitteiden sijaintipaikkojen tuomioistuimilla on toimivalta
tätä vakuutta koskevissa riidoissa.
(5) Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen käsin seuraava teksti: ”Voimassa
vakuustositteena”.
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LIITE 32–03
Takaussitoumus – Yleisvakuus
I. Takaussitoumus
1. Allekirjoittanut (1)
kotipaikan osoite (2)
sitoutuu tällä asiakirjalla vakuustoimipaikkana olevalle annettavaan omavel
kaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen
enimmäismäärään saakka
Euroopan unionin (joka käsittää Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasaval
lan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Vi
ron tasavallan, Helleenien tasavallan, Kroatian tasavallan, Espanjan kuningas
kunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Kyproksen tasaval
lan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan,
Unkarin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasa
vallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasa
vallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan), Islannin
tasavallan, ►M3 Pohjois-Makedonian tasavallan ◄, Norjan kuningaskun
nan, Serbian tasavallan, Sveitsin valaliiton, Turkin tasavallan (3), Andorran
ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan (4) hyväksi
siitä määrästä, jonka tämän takauksen antava henkilö (5): …voi olla velvol
linen tai voi tulla velvolliseksi maksamaan edellä mainituille maille velkana
sellaisten tullien ja muiden maksujen (6) osalta, jotka saattavat aiheutua tai
ovat aiheutuneet tavaroista, joihin kohdistetaan 1 a ja/tai 1 b kohdassa tarkoi
tettuja tullitoimia.
Takauksen enimmäismäärä muodostuu
määrästä, joka
a) on 100/50/30 prosenttia (7) viitemäärän osasta, joka vastaa mahdollisesti
maksettaviksi tulevien tullien ja muiden maksujen määrää ja joka on yhtä
suuri kuin 1 a kohdassa lueteltujen määrien summa;
ja
määrästä, joka
b) on 100/30 prosenttia (8) viitemäärän osasta, joka vastaa maksettaviksi tul
leiden tullien ja muiden maksujen määrää ja joka on yhtä suuri kuin 1 b
kohdassa lueteltujen määrien summa.
1a. Määrät, jotka muodostavat viitemäärän osan, joka vastaa sellaisten mahdol
lisesti maksettaviksi tulevien tullien ja tapauksen mukaan muiden maksujen
määrää, ovat kunkin jäljempänä luetellun tullitoimen osalta seuraavat (9):
a) väliaikainen varastointi – …,
b) unionin passitusmenettely / yhteinen passitusmenettely – …,
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c) tullivarastointimenettely – …,

d) kokonaan tuontitulliton väliaikaisen maahantuonnin menettely – …,

e) sisäinen jalostusmenettely – …,

f) tietyn käyttötarkoituksen menettely – …,

g) jos muu – merkitään, mikä muu tullitoimi – ….

1b. Määrät, jotka muodostavat viitemäärän osan, joka vastaa sellaisten makset
taviksi tulevien tullien ja tapauksen mukaan muiden maksujen määrää, ovat
kunkin jäljempänä luetellun tullitoimen osalta seuraavat (10):

a) luovutus vapaaseen liikkeeseen tavanomaisella tulli-ilmoituksella, jossa ei
sovelleta maksunlykkäystä – …;

b) luovutus vapaaseen liikkeeseen tavanomaisella tulli-ilmoituksella, jossa
sovelletaan maksunlykkäystä – …;

c) luovutus vapaaseen liikkeeseen unionin tullikoodeksista 9 päivänä loka
kuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 952/2013 166 artiklan mukaisesti annetulla tulli-ilmoituksella – ….,

d) luovutus vapaaseen liikkeeseen unionin tullikoodeksista 9 päivänä loka
kuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 952/2013 182 artiklan mukaisesti annetulla tulli-ilmoituksella – ….,

e) osittain tuontitulliton väliaikaisen maahantuonnin menettely – …,

f) tietyn käyttötarkoituksen menettely – …. (11),

g) jos muu – merkitään, mikä muu tullitoimi – …..

2. Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kohdassa tarkoitettujen maiden toimi
valtaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän
kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät edellä mainittuun enim
mäismäärään asti, jollei allekirjoittanut tai muu asianomainen henkilö osoita
ennen mainitun määräajan päättymistä tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla,
että erityismenettely, joka on muu kuin tietyn käyttötarkoituksen menettely,
on päätetty, tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetettujen tavaroiden val
vonta tai väliaikainen varastointi on päättynyt asianmukaisesti tai, jos kyse
on muista toimista kuin erityismenettelyistä, että tavaroiden edellyttämät toi
menpiteet on toteutettu.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat allekirjoittaneen pyynnöstä ja pätevien
syiden perusteella pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän
määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät.
Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, erityisesti korko, on lasket
tava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen maan raha- ja rahoitusmarkki
noilla vastaavista toimista veloitettuja kustannuksia.

Tästä määrästä voidaan vähentää tämän sitoumuksen perusteella jo maksetut
määrät ainoastaan, jos allekirjoittajaa pyydetään maksamaan määrä, joka on
tullut maksettavaksi sellaisen tullitoimen osalta, joka alkoi ennen edellisen
maksupyynnön vastaanottamista tai 30 päivän kuluessa siitä.
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3. Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustoimipaikka on sen
hyväksynyt. Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksami
sesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattaman sellaisen tul
litoimen osalta, joka alkoi ennen sitä päivämäärää, jona vakuuden kumoami
nen tai peruuttaminen tuli voimaan, vaikka maksupyyntö esitetään tämän
päivän jälkeen.

4. Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen tiedoksianto-osoi
te (12) on kussakin 1 kohdassa tarkoitetussa maassa:

Maa

Sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täy
dellinen osoite

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti tälle toimitetuksi tähän sitoumukseen
liittyvät kirjeenvaihdon, tiedonannot ja yleensä muodollisuudet tai menettelyt,
jotka on osoitettu johonkin tämän tiedoksianto-osoitteista tai siellä annettu kir
jallisesti tiedoksi.

Allekirjoittanut hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistui
mien toimivallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään tiedoksianto-osoitteensa tai, jos allekirjoitta
neen on muutettava yhtä tai useampia näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etu
käteen vakuustoimipaikalle.

Paikka

päiväys

(Allekirjoitus) (13)

II Vakuustoimipaikan hyväksymismerkintä
Vakuustoimipaikka ................................................................. ...............................

Takaussitoumus hyväksytty (pvm) .............................................
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(Leima ja allekirjoitus)

___________
(1) Sukunimi ja etunimi tai toiminimi
(2) Täydellinen osoite.
(3) Viivataan yli yhden tai useamman sellaisen maan nimi, jonka alueella vakuutta ei voida
käyttää.
(4) Viittauksia Andorran ruhtinaskuntaan ja San Marinon tasavaltaan sovelletaan ainoastaan
unionin passituksen osalta.
(5) Takauksen antajan sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite.
(6) Sovelletaan sellaisiin muihin maksuihin, jotka aiheutuvat tavaroita tuotaessa tai viet
äessä, kun vakuutta käytetään tavaroiden asettamiseksi unionin/yhteiseen passitusmenet
telyyn tai sitä voidaan käyttää useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa tai sopimuspuo
lessa.
(7) Tarpeeton viivataan yli.
8
( ) Tarpeeton viivataan yli.
(9) Muita menettelyitä kuin yhteistä passitusmenettelyä sovelletaan ainoastaan Euroopan
unionissa.
(10) Muita menettelyitä kuin yhteistä passitusmenettelyä sovelletaan ainoastaan Euroopan
unionissa.
(11) Tulli-ilmoituksella tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä ilmoitettujen määrien osalta.
(12) Jollei tietyn maan lainsäädännössä säädetä tiedoksianto-osoitteesta, takaajan on nimet
tävä tähän maahan edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle osoitetut
tiedonannot, ja edellä 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu hyväksyntä ja neljän
nessä alakohdassa tarkoitettu sitoumus on mukautettava soveltuvin osin. Takaajan tai
tämän edustajan tiedoksianto-osoitteiden sijaintipaikan tuomioistuimilla on toimivalta
tätä vakuutta koskevissa riidoissa.
(13) Asiakirjan allekirjoittavan henkilön on lisättävä allekirjoituksensa eteen käsin seuraava
teksti: ”Vakuus … määrästä”, ja määrä on kirjoitettava kirjaimin.
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LIITE 32–06
YKSITTÄISTÄ VAKUUTTA KOSKEVA TOSITE
Unionin/yhteinen passitus

►(1) M1

Tositetta koskevat tekniset vaatimukset
Tosite on painettava liimakäsitellylle puuhiokkeettomalle kirjoituspaperille, joka
painaa vähintään 55 grammaa neliömetriltä. Siinä on oltava punainen aaltomai
nen painettu taustakuvio, joka tekee kaiken mekaanisin tai kemiallisin keinoin
tapahtuvan väärentämisen selvästi havaittavaksi. Paperin on oltava valkoista.
Tositteen koon on oltava 148 x 105 millimetriä.
Tositteessa on oltava kirjapainon nimi ja osoite tai merkki, josta kirjapaino voi
daan tunnistaa, sekä tunnistenumero.
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LIITE 33–03
ATA-/e-ATA-carnet’lla suoritetussa passitusmenettelyssä syntyneen velan
johdosta takaajayhdistykselle osoitettavaan maksuvaatimukseen liittyvän
ilmoituksen malli
Vaatimuksen tekevän keskustoimipaikan kirjeotsakkeen ylätunniste
Vastaanottaja: keskustoimipaikka, jonka toimialueella sijaitsee väliaikaisen maa
hantuonnin toimipaikka, tai muu keskustoimipaikka
ASIA: ATA-CARNET – VAATIMUKSEN ESITTÄMINEN
Ilmoitamme, että vaatimus tullien ja verojen maksamisesta ATA-yleissopimuksen
/ Istanbulin yleissopimuksen (1) mukaisesti on lähetetty (2) takaajayhdistyksel
lemme seuraavien tietojen osalta:
1. ATA-carnet’n numero:
2. Myöntänyt kauppakamari:
Kaupunki:
Maa:
3. Kenelle:
Haltija:
Osoite:
4. Carnet’n viimeinen voimassaolopäivä:
5. Jälleenviennille vahvistettu päivämäärä (3):
6. Passitus-/tuontilehden numero (4):
7. Lehden vahvistuspäivämäärä:
Myöntäneen keskustoimipaikan allekirjoitus ja leima

(1) Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 1961 tehdyn ATA-yleissopimuksen 7 artikla / 26 päi
vänä kesäkuuta 1990 tehdyn Istanbulin yleissopimuksen liitteessä A oleva 9 artikla.
(2) Merkitään vaatimuksen lähettämispäivä.
3
( ) Täytetään selvittämättömässä passitus- tai väliaikaisen maahantuonnin lehdessä olevien
tietojen, tai jos tällaista lehteä ei ole, myöntäneen keskustoimipaikan käytettävissä ole
vien tietojen perusteella.
(4) Tarpeeton viivataan yli.
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LIITE 33–04
Verotuslomake ATA-/e-ATA-carnet’lla suoritetussa passitusmenettelyssä
syntyneen
velan
johdosta
takaajayhdistykselle
osoitettavan
maksuvaatimuksen perustana olevien tullien ja verojen laskemiseksi
VEROTUSLOMAKE
(pvm) ......................... nro .........................
Seuraavat tiedot on ilmoitettava tässä järjestyksessä:
1.

ATA-carnet’n numero:

2.

Passitus-/tuontilehden numero (1):

3.

Lehden vahvistuspäivämäärä: .

4.

Haltijan nimi ja osoite:

5.

Kauppakamari:

6.

Alkuperämaa:

7.

Carnet’n viimeinen voimassaolopäivä:

8.

Jälleenviennille vahvistettu päivämäärä:

9.

Saapumistullitoimipaikka:

10. Väliaikaisen maahantuonnin tullitoimipaikka: .

11. Kauppanimitys:

12. CN-koodi:

13. Kappalemäärä:

14. Paino tai paljous:
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15. Arvo:
16. Verolaskelma:
Laji Veroperuste Verokanta Määrä Valuuttakurssi
Yhteensä:
(kirjaimin, lyhentämättä: )
17. Tullitoimipaikka:
Paikka ja päiväys:
Allekirjoitus

___________
(1) Tarpeeton viivataan yli.

Leima
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LIITE 33–05
Malli vastuuvapautta koskevaksi ilmoitukseksi siitä, että ATA-/e-ATAcarnet’lla
suoritetussa
passitusmenettelyssä
syntyneen
tullivelan
syntyjäsenvaltiossa on esitetty maksuvaatimus takaajayhdistykselle
Vaatimuksen tekevän toisen jäsenvaltion keskustoimipaikan kirjeen ylätunniste.
Vastaanottaja: alkuperäisen vaatimuksen tehnyt ensimmäisen jäsenvaltion keskus
toimipaikka.
ASIA: ATA-CARNET – VASTUUVAPAUTTA KOSKEVA ILMOITUS
Ilmoitamme, että vaatimus tullien ja verojen maksamisesta ATA-yleissopimuksen
/ Istanbulin yleissopimuksen (1) mukaisesti on lähetetty … (2) takaajayhdistyksel
lemme seuraavien tietojen osalta:
1. ATA-carnet’n numero:
2. Myöntänyt kauppakamari:
Paikkakunta:
Maa:
3. Kenelle:
Haltija:
Osoite:
4. Carnet’n viimeinen voimassaolopäivä:
5. Jälleenviennille vahvistettu päivämäärä (3):
6. Passitus-/tuontilehden numero (4):
7. Lehden vahvistuspäivämäärä:
Tällä ilmoituksella Teidät vapautetaan tämän asian käsittelystä.
Myöntäneen keskustoimipaikan allekirjoitus ja leima.

(1) Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 1961 tehdyn ATA-yleissopimuksen 7 artikla /26 päivänä
kesäkuuta 1990 tehdyn Istanbulin yleissopimuksen liitteessä A oleva 9 artikla.
(2) Merkitään vaatimuksen lähettämispäivä.
3
( ) Täytetään selvittämättömässä passitus- tai väliaikaisen maahantuonnin lehdessä olevien
tietojen, tai jos tällaista lehteä ei ole, myöntäneen keskustoimipaikan käytettävissä ole
vien tietojen perusteella.
(4) Tarpeeton viivataan yli.
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LIITE 33–06
Lisätietopyyntö, kun tavarat ovat toisessa jäsenvaltiossa
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LIITE 33–07
EUROOPAN UNIONIN TULLIN PALAUTUS TAI PERUUTUS

►(1) M3
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LIITE 51–01
ASEMAN REKISTERÖINTIASIAKIRJA
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LIITE 61–02
Banaanien punnitustodistus – malli
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LIITE 61–03
Banaanien punnitustodistus – Menettely

▼M1
Sovellettaessa 252 artiklaa on valtuutettujen punnitsijoiden määritettävä kunkin
tuoreiden banaanien erän nettopaino purkauspaikalla jäljempänä esitettyä menet
telyä noudattaen.
Tässä liitteessä ja 252 artiklassa tarkoitetaan.

▼B
a) ’tuoreiden banaanien nettopainolla’ banaanien painoa ilman mitään pakkaus
materiaalia ja pakkauspäällyksiä;
b) ’tuoreiden banaanien erällä’ yhteen kuljetusvälineeseen lastattujen tuoreiden
banaanien koko paljouden muodostamaa erää, jonka yksi viejä lähettää yh
delle tai useammalle vastaanottajalle;
c) ’purkauspaikalla’ paikkaa, jossa tuoreiden banaanien erä voidaan purkaa tai
jonne se voidaan siirtää jossakin tullimenettelyssä tai, kun kyseessä on kont
tiliikenne, paikkaa, jossa kontti puretaan laivasta, ilma-aluksesta tai muusta
pääasiallisesta kuljetusvälineestä tai jossa kontin sisältö puretaan.
1.

Banaanipakkauksista valitaan otos kunkin pakkaustyypin ja alkuperän osalta.
Punnittavien banaanipakkausten on muodostettava edustava näyte tuoreiden
banaanien erästä. Vähintään seuraavat pakkausmäärät on punnittava:

Banaanipakkausten lukumäärä (pakkaustyypin ja alkupe
rän perusteella jaoteltuna)

2.

Tarkastettavien banaa
nipakkausten lukumäärä

— enintään 400

3

— 401–700

4

— 701–1 100

6

— 1 101–2 200

8

— 2 201–4 400

10

— 4 401–6 600

12

— yli 6 600

14

Nettopaino on määritettävä seuraavasti:
a) punnitaan kukin tarkastettava banaanipakkaus (bruttopaino);
b) avataan vähintään yksi banaanipakkaus ja lasketaan pakkauspäällyksen
paino;
c) kyseiselle pakkauspäällykselle laskettua painoa on sovellettava kaikkiin
pakkauspäällyksiin, joiden tyyppi tai alkuperä on sama, ja se on vähen
nettävä kaikkien punnittujen banaanipakkausten painosta;
d) kullekin pakkaustyypille ja alkuperälle näin saatua tarkastettujen näyttei
den painoon perustuvaa banaanipakkausten keskimääräistä nettopainoa
käytetään perustana tuoreiden banaanien erän nettopainon määrittelemi
sessä.
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3.

Tilanteessa, jossa tulliviranomainen ei samanaikaisesti tarkasta banaanien
punnitustodistuksia, tulliviranomaisten on hyväksyttävä punnitustodistukseen
merkitty nettopaino, jos ero punnitustodistukseen merkityn nettopainon ja
tulliviranomaisten määrittämän keskimääräisen nettopainon välillä on enin
tään yksi prosentti.

4.

Banaanien punnitustodistus on esitettävä tullitoimipaikassa, johon vapaaseen
liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus toimitetaan. Tulliviranomaisten on
sovellettava punnitustodistuksesta ilmeneviä näytteenoton tuloksia koko ky
seessä olevan todistuksen kattamaan tuoreiden banaanien erään.
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LIITE 62–02

▼M1
INF 3 – Palautustavaroita koskeva tiedotuslomake
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INF 3 -TIEDOTUSLOMAKETTA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ
1. Lomakkeet on painettava valkoiselle, hiokkeettomalle liimakäsitellylle kirjoi
tuspaperille, jonka paino on vähintään 40 grammaa neliömetriltä.
2. Lomakkeen koon on oltava 210 × 297 millimetriä; lomakkeen pituus saa
kuitenkin olla enintään 5 millimetriä määrämittaa pienempi tai enintään 8
millimetriä sitä suurempi; lomakkeiden asettelua on noudatettava tarkoin, 6
ja 7 kohdan leveyttä lukuun ottamatta.
3. Jäsenvaltioiden on toteutettava lomakkeiden painattamiseksi tarvittavat toi
menpiteet. Lomakkeessa on oltava sen yksilöivä sarjanumero, joka voidaan
painattaa ennakolta.
4. Lomakkeet on painettava jollakin vientijäsenvaltion toimivaltaisten viran
omaisten hyväksymällä unionin virallisella kielellä. Ne on täytettävä sillä
kielellä, jolla ne on painettu. Jälleentuontitullitoimipaikan, jossa INF 3 -tiedo
tuslomake on esitettävä, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa pyytää
siitä käännöksen tämän jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen viral
lisista kielistä.
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LIITE 72–01
KELTAINEN LIPUKE

Väri: mustat kirjaimet keltaisella pohjalla
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LIITE 72–02
KELTAINEN LIPUKE

Väri: mustat kirjaimet keltaisella pohjalla
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LIITE 72–03
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LIITE 72–04
UNIONIN

PASSITUKSESSA
SOVELLETTAVA
TOIMINNAN
JATKUVUUTTA KOSKEVA MENETTELY
I OSA
I LUKU
Yleiset säännökset

1.

Tässä liitteessä annetaan toiminnan jatkuvuutta koskevan menettelyn tämän
asetuksen 291 artiklan mukaista käyttöä koskevat erityissäännökset menet
telynhaltijoita, myös valtuutettuja lähettäjiä varten, jos jokin seuraavista on
tilapäisesti epäkunnossa:

— sähköinen passitusjärjestelmä;

— tietokoneavusteinen järjestelmä. jota menettelynhaltijat käyttävät unio
nin passitusilmoituksen tekemiseen sähköisiä tietojenkäsittelymenetel
miä käyttäen; tai

— tietoliikenneyhteys menettelynhaltijoiden unionin passitusilmoituksen
tekemiseen sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen käyttämän
tietokoneavusteisen järjestelmän ja sähköisen passitusjärjestelmän välil
lä.

2.

Passitusilmoitukset.

2.1.

Toiminnan jatkuvuutta koskevassa menettelyssä käytettävän passitusilmoi
tuksen on oltava kaikkien passituksen osapuolten tunnistettavissa, jotta
rajatullitoimipaikassa, määrätullitoimipaikassa ja saapumisen jälkeen val
tuutetun vastaanottajan luona vältyttäisiin ongelmilta. Tästä syystä voidaan
käyttää vain seuraavia asiakirjoja:

— yhtenäinen hallinnollinen asiakirja (SAD), tai

— ►M1 delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteen B-01 ◄ mukai
nen tavalliselle paperille talouden toimijan tietokoneavusteisessa järjes
telmässä tulostettu SAD, tai

— passituksen saateasiakirja (TAD) / passituksen/vaarattomuuden saa
teasiakirja (TSAD), jota täydennetään tarvittaessa tavaraerittelyllä (LoI)
tai passituksen/vaarattomuuden tavaraerittelyllä (TSLoI)

2.2.

Passitusilmoitusta voidaan täydentää yhdellä tai useammalla ►M1 dele
goidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä B-01 ◄ olevan lomakkeen
mukaisella lisälomakkeella. Lomakkeet ovat ilmoituksen erottamaton osa.
Tässä liitteessä olevan II osan IV luvun mukaisia tavaraluetteloita, jotka on
laadittu tässä liitteessä olevan II osan III luvussa olevaa lomaketta käyttäen,
voidaan käyttää lisälomakkeiden sijasta kirjallisen passitusilmoituksen ku
vailevana osana, ja ne ovat ilmoituksen erottamaton osa.

2.3.

Tässä liitteessä olevan 2.1 kohdan täytäntöön panemiseksi passitusilmoitus
on laadittava delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteen B ja tämän
asetuksen liitteen B mukaisesti.
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II LUKU

Täytäntöönpanoa koskevat säännöt
3.

Sähköinen passitusjärjestelmä ei toimi.

3.1.

On sovellettava seuraavia sääntöjä:
— passitusilmoitus on laadittava ja toimitettava lähtötullitoimipaikkaan
►M1 delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteen B-01 ◄ mukaisen
SAD-asiakirjan 1, 4 ja 5 kappaleena tai liitteiden B-02, B-03, B-04 ja
B-05 mukaisen TAD-/TSAD-asiakirjan kahtena kappaleena, joita on
täydennetty tarvittaessa tavaraerittelyllä (LoI) tai passituksen/vaaratto
muuden tavaraerittelyllä (TSLoI),
— passitusilmoituksesta on tehtävä merkintä C kohtaan käyttäen nume
rointijärjestelmää, joka on eri kuin sähköisessä passitusjärjestelmässä
käytettävä numerointijärjestelmä,
— passitusilmoituksen kappaleisiin on tehtävä merkintä toiminnan jatku
vuutta koskevasta menettelystä tässä liitteessä olevan II osan I luvussa
olevien mallien mukaisella leimalla SAD-asiakirjan A kohtaan tai
TAD-/TSAD-asiakirjaan yleisviitenumeron (MRN) ja viivakoodin sijas
ta,
— valtuutetun lähettäjän on täytettävä kaikki velvollisuudet ja edellytyk
set, jotka koskevat ilmoitukseen tehtäviä merkintöjä ja tässä liitteessä
olevissa 22–25 kohdassa tarkoitetun erikoisleiman käyttöä, jolloin käy
tetään C ja D kohtaa,
— passitusilmoituksen leimaa lähtötullitoimipaikka tavanomaisessa menet
telyssä tai valtuutettu lähettäjä, kun koodeksin 233 artiklan 4 kohdan a
alakohtaa sovelletaan.

3.2.

Kun tehdään päätös soveltaa toiminnan jatkuvuutta koskevaa menettelyä,
passitustiedot, jossa passitustapahtumalle on annettu paikallinen viitenu
mero (LRN) tai yleisviitenumero (MRN), on poistettava sähköisestä passi
tusjärjestelmästä kyseiset passitustiedot sähköiseen passitusjärjestelmään
syöttäneen henkilön toimittamien tietojen perusteella.

3.3.

Tulliviranomaisen on valvottava toiminnan jatkuvuutta koskevan menette
lyn käyttöä sen väärinkäytön välttämiseksi.

4.

Menettelynhaltijoiden unionin passitusilmoituksen tekemiseen sähköisiä
tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen käyttämä tietokoneavusteinen järjes
telmä tai tietoliikenneyhteys tietokoneavusteisen järjestelmän ja sähköisen
passitusjärjestelmän välillä ei toimi:
— on sovellettava tässä liitteessä olevan 3 kohdan säännöksiä,
— menettelynhaltijan on ilmoitettava tulliviranomaiselle, kun sen tietoko
neavusteinen järjestelmä tai tietoliikenneyhteys tietokoneavusteisen jär
jestelmän ja sähköisen passitusjärjestelmän välillä toimii jälleen.

5.

Valtuutetun lähettäjän tietokoneavusteinen järjestelmä tai tietoliikenne
yhteys kyseisen tietokoneavusteisen järjestelmän ja sähköisen passitusjär
jestelmän välillä ei toimi.
Jos valtuutetun lähettäjän tietokoneavusteinen järjestelmä tai tietoliikenne
yhteys kyseisen tietokoneavusteisen järjestelmän ja sähköisen passitusjär
jestelmän välillä ei toimi, on sovellettava seuraavaa menettelyä:
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— on sovellettava tässä liitteessä olevan 4 kohdan säännöksiä,
— valtuutusta on tarkasteltava uudelleen sen arvioimiseksi, täyttyvätkö sitä
koskevat edellytykset edelleen, jos valtuutettu lähettäjä tekee vuosittain
yli kaksi prosenttia ilmoituksistaan toiminnan jatkuvuutta koskevaa
menettelyä noudattaen.
6.

Tulliviranomaisen syöttämät tiedot.
Tässä liitteessä olevissa 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tullivi
ranomainen voi antaa menettelynhaltijalle luvan esittää passitusilmoitus
lähtötullitoimipaikalle yhtenä kappaleena (käyttäen SAD-asiakirjaa tai tar
vittaessa TAD-/TSAD-asiakirjaa), jotta ilmoitus voidaan käsitellä sähköistä
passitusjärjestelmää käyttäen.
III LUKU

Menettelyn toiminta
7.

Takaajan antaman yksittäisen vakuuden esittäminen.
Jos vakuustullitoimipaikka on eri kuin passituksen lähtötullitoimipaikka,
sen on säilytettävä jäljennös takaussitoumuksesta. Menettelynhaltijan on
esitettävä alkuperäiskappale lähtötullitoimipaikalle, jossa se on säilytettävä.
Lähtötullitoimipaikka voi tarvittaessa pyytää käännöksen asiakirjasta asian
omaisen maan viralliselle kielelle tai jollekin sen virallisista kielistä.

8.

Passitusilmoituksen allekirjoittaminen ja menettelynhaltijan sitoumus.
Allekirjoittamalla passitusilmoituksen menettelynhaltija sitoutuu vastaa
maan
— ilmoituksessa olevien tietojen oikeellisuudesta,
— esitettyjen asiakirjojen aitoudesta,
— tavaroiden passitusmenettelyyn asettamiseen liittyvien kaikkien velvol
lisuuksien noudattamisesta.

9.

Tunnistamistoimenpiteet.
Sovellettaessa tämän asetuksen ►M1 302 artiklaa ◄ lähtötullitoimipaikan
on merkittävä passitusilmoituksen D kohdan ”Lähtötoimipaikan tarkastus”
kohtaan ”Kiinnitetyt sinetit” seuraava maininta:
— Vapautettu – 99201.

10.

Passitusilmoitukseen tehtävät merkinnät ja tavaroiden luovutus.
— Lähtötullitoimipaikan on tehtävä kuhunkin passitusilmoituksen kappa
leeseen tarkastuksen tuloksia koskevat merkinnät.
— Jos tarkastuksen tulokset ovat ilmoituksen mukaiset, lähtötullitoimipai
kan on luovutettava tavarat ja merkittävä luovutuksen päivämäärä pas
situsilmoituksen kappaleisiin.

11.

Passitusmenettelyyn asetetut tavarat on kuljetettava SAD-asiakirjan 4 ja 5
kappaleella tai TAD-/TSAD-asiakirjalla, jonka lähtötullitoimipaikka on an
tanut menettelynhaltijalle. SAD-asiakirjan 1 kappale ja TAD-/TSAD-asia
kirjan kappale on jäätävä lähtötullitoimipaikalle.
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12.

Rajatullitoimipaikka.

12.1. Rahdinkuljettajan on esitettävä tässä liitteessä olevan II osan V luvussa
olevalle lomakkeelle laadittu rajanylitysilmoitus kussakin rajatullitoimipai
kassa ja rajatullitoimipaikan on säilytettävä se. Rajanylitysilmoituksen si
jaan voidaan esittää valokopio SAD-asiakirjan 4 kappaleesta tai TAD/TSAD-asiakirjan kappaleesta ja rajatullitoimipaikan on säilytettävä se.
12.2. Jos tavarat kuljetetaan muun kuin passitusilmoituksessa mainitun rajatulli
toimipaikan kautta, tosiasiallisen rajatullitoimipaikan on ilmoitettava asiasta
lähtötullitoimipaikalle.
13.

Esittäminen määrätullitoimipaikassa.

13.1. Määrätullitoimipaikan on kirjattava passitusilmoituksen kappaleet, merkit
tävä niihin saapumispäivämäärä ja tehtävä niihin suoritettuja tarkastuksia
koskevat merkinnät.
13.2. Passitus voi päättyä myös muussa kuin passitusilmoituksessa ilmoitetussa
tullitoimipaikassa. Tästä toimipaikasta tulee tällöin tosiasiallinen määrätul
litoimipaikka.
Jos tosiasiallinen määrätullitoimipaikka ei kuulu saman jäsenvaltion lain
käyttövaltaan kuin ilmoitettu tullitoimipaikka, tosiasiallisen määrätullitoimi
paikan on merkittävä passitusilmoituksen I kohtaan ”Määrätoimipaikan
tarkastus” tavanomaisten määrätullitoimipaikalta vaadittavien mainintojen
lisäksi seuraava maininta:
— Muutos: tullitoimipaikka, jolle tavarat esitetty …… (tullitoimipaikan
viitenumero) –99 203.
13.3. Kun tässä liitteessä olevan 13.2 kohdan toista alakohtaa sovelletaan ja kun
passitusilmoitukseen on merkitty seuraava maininta, tosiasiallisen määrätul
litoimipaikan on pidettävä tavarat valvonnassaan eikä se saa antaa lupaa
siirtää niitä muualle kuin siihen jäsenvaltioon, jonka lainkäyttövaltaan läh
tötullitoimipaikka kuuluu, jollei lähtötullitoimipaikka ole nimenomaisesti
antanut tähän lupaa:
— Unionista tapahtuvaan vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätök
sen N:o […] mukaisia rajoituksia tai maksuja – 99 204.
14.

Tulotodistus.
Tulotodistus voidaan laatia SAD-asiakirjan 5 kappaleen kääntöpuolella ole
vaan sille varattuun kohtaan tai liitteessä 72–03 esitetyssä muodossa.

15.

SAD-asiakirjan 5 kappaleen tai TAD-/TSAD-asiakirjan kappaleen palaut
taminen.
Määräjäsenvaltion toimivaltaisen tulliviranomaisen on palautettava SADasiakirjan 5 kappale lähtöjäsenvaltion tulliviranomaiselle viipymättä ja
enintään kahdeksan päivän kuluessa menettelyn päättymisestä. Käytettäessä
TAD-/TSAD-asiakirjaa sen kappale on palautettava samoin edellytyksin
kuin SAD-asiakirjan 5 kappale.

16.

Menettelynhaltijalle annettavat tiedot ja vaihtoehtoiset todisteet menettelyn
päättymisestä.
Jos tässä liitteessä olevassa 15 kohdassa tarkoitettuja kappaleita ei palauteta
lähtöjäsenvaltion tulliviranomaiselle 30 päivän kuluessa tavaroiden esittä
miselle määrätullitoimipaikassa asetetun määräajan päättymisestä, kyseisen
viranomaisen on ilmoitettava asiasta menettelynhaltijalle ja pyydettävä me
nettelynhaltijaa toimittamaan todisteet menettelyn asianmukaisesta päätty
misestä.
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17.

Tiedustelumenettely.

17.1. Jos lähtötullitoimipaikka ei ole saanut todisteita menettelyn asianmukai
sesta päättymisestä 60 päivän kuluessa tavaroiden esittämiselle määrätulli
toimipaikassa asetetun määräajan päättymisestä, lähtöjäsenvaltion tullivi
ranomaisen on viipymättä pyydettävä menettelyn päättämiseksi tarvittavat
tiedot. Jos tiedustelumenettelyn vaiheiden aikana todetaan, ettei unionin
passitusmenettelyä voida päättää, lähtöjäsenvaltion tulliviranomaisen on
määritettävä, onko tullivelka syntynyt.
Jos tullivelka on syntynyt, lähtöjäsenvaltion tulliviranomaisen on toteutet
tava seuraavat toimenpiteet:
— yksilöitävä velallinen,
— määritettävä koodeksin 102 artiklan 1 kohdan mukaisesta tullivelan
tiedoksi antamisesta vastaavat tulliviranomaiset.
17.2. Jos lähtöjäsenvaltion tulliviranomainen saa ennen kyseisten määräaikojen
umpeutumista tiedon siitä, ettei unionin passitusmenettely ole päättynyt
asianmukaisesti, tai jos se epäilee tätä, sen on lähetettävä pyyntö viipymät
tä.
17.3. Tiedustelumenettely on aloitettava myös, jos jälkikäteen käy ilmi, että
todisteet passitusmenettelyn päättymisestä oli väärennetty ja että tieduste
lumenettely on tarpeen tässä liitteessä olevassa 17.1 kohdassa tarkoitettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi.
18.

Vakuus – Viitemäärä.

18.1. Kun 156 artiklaa sovelletaan, menettelynhaltijan on varmistettava, että
määrä ei ylitä viitemäärää ottaen huomioon passitukset, jotka eivät ole
vielä päättyneet.
18.2. Jos viitemäärä osoittautuu riittämättömäksi menettelynhaltijan passitusten
kattamiseen, menettelynhaltijan on ilmoitettava asiasta vakuustullitoimipai
kalle.
19.

Yleisvakuustodistukset, vapautusta vakuuden antamisesta koskevat todis
tukset ja yksittäistä vakuutta koskevat tositteet.

19.1. Seuraavat on esitettävä lähtötullitoimipaikassa:
— yleisvakuustodistus VI luvussa esitetyssä muodossa,
— vapautusta vakuuden antamisesta koskevat todistukset VII luvussa esi
tetyssä muodossa,
— yksittäistä vakuutta koskeva tosite liitteessä 32–06 esitetyssä muodossa.
19.2. Tiedot todistuksista ja tositteesta on merkittävä passitusilmoituksiin.

▼M4
19.3. Yleisvakuustodistuksen tai vapautusta vakuuden antamisesta koskevan to
distuksen voimassaoloaika saa olla enintään viisi vuotta. Vakuustullitoimi
paikka voi kuitenkin pidentää kyseistä voimassaoloaikaa yhdellä enintään
viiden vuoden pituisella ajanjaksolla.
Jos vakuustullitoimipaikalle ilmoitetaan todistuksen voimassaoloaikana,
että todistus ei lukuisten muutosten vuoksi ole riittävän helposti luettavissa
ja että lähtötullitoimipaikka voi hylätä sen, vakuustullitoimipaikan on mi
tätöitävä todistus ja annettava tarvittaessa uusi todistus.
Todistukset, joiden voimassaoloaika on kaksi vuotta, pysyvät voimassa.
Vakuustullitoimipaikka voi pidentää niiden voimassaoloaikaa toisella enin
tään viiden vuoden pituisella ajanjaksolla.
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19.4. Yleisvakuuden käyttöluvan kumoamisen tai yleisvakuutena annetun sitou
muksen kumoamisen ja perumisen tosiasiallisesta päivästä alkaen mitään
todistusta ei voida käyttää tavaroiden asettamiseksi unionin passitusmenet
telyyn, vaan menettelynhaltijan on palautettava ne viipymättä vakuustulli
toimipaikalle.

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tietoja siitä, miten sellaiset
todistukset voidaan tunnistaa, jotka jäävät voimaan ja joita ei ole vielä
palautettu tai joita ei ole ilmoitettu varastetuiksi, kadonneiksi tai väärenne
tyiksi. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

▼B
20.

Erityiset tavaraluettelot.

20.1. Tulliviranomainen voi hyväksyä passitusilmoituksen, jota on täydennetty
tavaraluetteloilla, jotka eivät täytä kaikkia tässä liitteessä olevan II osan III
luvussa säädettyjä vaatimuksia.

Tällaisia luetteloja voidaan käyttää ainoastaan, jos

— niitä antavat yritykset, joiden kirjanpito perustuu sähköiseen tietojenkä
sittelyjärjestelmään,

— ne on suunniteltu ja laadittu siten, että tulliviranomainen voi vaikeuk
sitta käyttää niitä,

— niissä mainitaan jokaisesta tavarasta tässä liitteessä olevan II osan IV
luvussa edellytetyt tiedot.

20.2. Tämän liitteen 20.1 kohdassa tarkoitettuina tavaraluetteloina voidaan sallia
käytettävän myös lähetys-/vientimuodollisuuksien suorittamista varten laa
dittuja kuvailevia luetteloja, vaikka kyseisiä luetteloja antaisivatkin yrityk
set, joiden kirjanpito ei perustu sähköiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään.

20.3. Menettelynhaltija, jonka kirjanpito perustuu sähköiseen tietojenkäsittelyjär
jestelmään ja joka jo käyttää erityisiä tavaraluetteloita, voi myös käyttää
niitä kuljetettaessa ainoastaan yhtä tavaralajia unionin passituksessa, jos
tämä järjestely on tarpeen menettelynhaltijan tietojenkäsittelyjärjestelmän
vuoksi.

21.

Erityisten sinettien käyttö.

Menettelynhaltijan on merkittävä passitusilmoituksen D kohdan ”Lähtötoi
mipaikan tarkastus” kohtaan ”Kiinnitetyt sinetit” kiinnitettyjen sinettien
lukumäärä ja yksilölliset tunnisteet.

22.

Valtuutettu lähettäjä – Ennakkovahvistus ja lähtömuodollisuudet.

22.1. Kun tässä liitteessä olevia 3 ja 5 kohtaa sovelletaan, valtuutuksessa on
määrättävä, että passitusilmoituksen C kohta ”Lähtötoimipaikka” on

— varustettava ennakolta lähtötullitoimipaikan leimalla ja kyseisen toimi
paikan virkailijan allekirjoituksella, tai

— varustettava valtuutetun lähettäjän erikoisleimalla, jonka toimivaltainen
viranomainen on hyväksynyt ja joka on tässä liitteessä olevan II osan II
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luvussa olevan mallin mukainen. Leima voidaan painaa lomakkeisiin
etukäteen, jos käytetään tähän tarkoitukseen hyväksyttyä tulostinta.

Valtuutetun lähettäjän on täytettävä kohta merkitsemällä tavaroiden lähe
tyspäivä ja annettava passitusilmoitukselle numero valtuutuksessa tätä var
ten määrättyjen sääntöjen mukaisesti.

22.2. Tulliviranomainen voi määrätä käytettäväksi lomakkeita, joissa on tunnis
tamismerkki niiden yksilöimiseksi.

23.

Valtuutettu lähettäjä – Leimaa koskevat turvatoimenpiteet.

Valtuutetun lähettäjän on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet var
mistaakseen, että erikoisleimasimet tai lomakkeet, joissa on lähtötullitoimi
paikan leima tai erikoisleima, säilytetään turvallisesti.

Valtuutetun lähettäjän on ilmoitettava tulliviranomaiselle ensimmäisen ala
kohdan soveltamiseksi toteuttamistaan turvatoimenpiteistä.

23.1. Jos lähtötullitoimipaikan leimalla tai erikoisleimalla etukäteen varustettuja
lomakkeita käytetään väärin, valtuutettu lähettäjä on vastuussa, rajoitta
matta mahdollisuutta rikosasian käsittelyyn, tullien ja muiden maksujen
maksamisesta tietyssä maassa näillä lomakkeilla kuljetettavista tavaroista,
jollei valtuutettu lähettäjä voi osoittaa sille luvan antanutta tulliviranomaista
tyydyttävällä tavalla toteuttaneensa 23 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

24.

Valtuutettu lähettäjä – Ilmoitukseen merkittävät tiedot.

24.1. Valtuutetun lähettäjän on viimeistään tavaroiden lähettämishetkellä täytet
tävä passitusilmoitus ja tarvittaessa merkittävä sen 44 kohtaan tämän ase
tuksen 298 artiklan mukaisesti vahvistettu kuljetusreitti ja D kohtaan ”Läh
tötoimipaikan tarkastus” tämän asetuksen 297 artiklan mukaisesti vahvis
tettu määräaika tavaroiden esittämiseksi määrätullitoimipaikassa, sovelletta
vat tunnistamistoimenpiteet ja seuraava maininta:

— Valtuutettu lähettäjä – 99206.

24.2. Jos lähtöjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tarkastaa lähetyksen en
nen sen lähtöä, toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä siitä merkintä pas
situsilmoituksen D kohtaan ”Lähtötoimipaikan tarkastus”.

24.3. Lähettämisen jälkeen SAD-asiakirjan 1 kappale tai TAD-/TSAD-asiakirjan
kappale on toimitettava viipymättä lähtötullitoimipaikkaan valtuutuksessa
määrättyjen sääntöjen mukaisesti. Muiden kappaleiden on oltava tavaroiden
mukana tässä liitteessä olevan 11 kohdan mukaisesti.

25.

Valtuutettu lähettäjä – Allekirjoituksesta vapauttaminen.

02015R2447 — FI — 20.07.2020 — 006.001 — 396
▼B
25.1. Valtuutetulle lähettäjälle voidaan antaa lupa olla allekirjoittamatta passitu
silmoituksia, jotka on varustettu tässä liitteessä olevan II osan II luvussa
tarkoitetulla erikoisleimalla ja jotka on laadittu sähköisellä tietojenkäsitte
lyjärjestelmällä. Tällaisen vapautuksen edellytyksenä on, että valtuutettu
lähettäjä on ennakolta antanut tulliviranomaiselle kirjallisen sitoumuksen
siitä, että valtuutettu lähettäjä on menettelynhaltija kaikissa erikoisleimalla
varustetuilla passitusilmoituksilla suoritettavissa passituksissa.

25.2. Tässä liitteessä olevan 25.1 kohdan mukaisesti laadituissa passitusilmoituk
sissa on oltava menettelynhaltijan allekirjoitusta varten varatussa kohdassa
seuraava maininta:

— Vapautettu allekirjoituksesta – 99207.

26.

Valtuutettu vastaanottaja – velvollisuudet.

26.1. Kun tavarat saapuvat valtuutuksessa mainittuun paikkaan, valtuutetun vas
taanottajan on viipymättä ilmoitettava määrätullitoimipaikalle tavaroiden
saapumisesta. Valtuutetun vastaanottajan on ilmoitettava saapumispäivä,
tavaroihin mahdollisesti kiinnitettyjen sinettien kunto ja tavaroiden mukana
olevien SAD-asiakirjan 4 ja 5 kappaleen tai TAD-/TSAD-asiakirjan kap
paleen mahdolliset sääntöjenvastaisuudet sekä toimitettava kyseiset kappa
leet määrätullitoimipaikkaan valtuutuksessa määrättyjen sääntöjen mukai
sesti.

26.2. Määrätullitoimipaikan on tehtävä SAD-asiakirjan 4 ja 5 kappaleeseen tai
TAD-/TSAD-asiakirjan kappaleeseen tässä liitteessä olevassa 13 kohdassa
vahvistetut merkinnät.

II OSA
I LUKU

Toiminnan jatkuvuutta koskevassa menettelyssä käytettävien leimojen mallit
1.

Leima nro 1

(Mitat: 26 × 59 mm)

2.

Leima nro 2

(Mitat: 26 × 59 mm)
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II LUKU

Valtuutetun lähettäjän / valtuutetun antajan käyttämän erikoisleiman malli
▼B

(Mitat: 55 × 25 mm)
1. Vaakuna tai muut maata ilmaisevat merkit tai kirjaimet
2. Lähtötullitoimipaikan viitenumero
3. Ilmoituksen numero
4. Päivämäärä

▼M4
5. Valtuutettu lähettäjä / valtuutettu antaja

▼B
6. Valtuutuksen numero
III LUKU
Tavaraluettelo
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IV LUKU
Tavaraluettelon ohjeet
1 jakso
1.

Määritelmä

1.1. Tavaraluettelolla tarkoitetaan tässä liitteessä vahvistettujen ominaisuuksien
mukaista asiakirjaa.
1.2. Sitä voidaan käyttää passitusilmoituksen kanssa sovellettaessa tässä liitteessä
olevaa 2.2 kohtaa.
2.

Tavaraluettelolomake

2.1. Ainoastaan lomakkeen etupuolta voidaan käyttää tavaraluettelona.
2.2. Tavaraluettelolta edellytetään seuraavia ominaisuuksia:
a) lomakkeen otsikkona on ”Tavaraluettelo”;
b) lomakkeessa on 70 × 55 millimetrin kokoinen neliskulmainen tila, joka
on jaettu 70 × 15 millimetrin kokoiseen yläosaan ja 70 × 40 millimetrin
kokoiseen alaosaan;
c) lomakkeessa on jäljempänä luetellussa järjestyksessä sarakkeet, joiden
otsikot ovat seuraavat:
— Järjestysnumero,
— Kollien merkit ja numerot; lukumäärä ja laji; tavaran kuvaus
— Lähetys-/Vientimaa,
— Bruttomassa (kg),
— Viranomaisten merkinnät.
Käyttäjät voivat mukauttaa sarakkeiden leveyttä tarpeidensa mukaan. ”Vi
ranomaisten merkinnät” -sarakkeen leveyden on kuitenkin oltava aina vä
hintään 30 millimetriä. Käyttäjät voivat lisäksi laatia lomakkeeseen vapaasti
muita kuin a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja kenttiä.
2.3. Välittömästi viimeisen merkinnän alapuolelle on vedettävä vaakasuora viiva,
ja käyttämätön tila on suljettava viivalla siten, ettei myöhempiä lisäyksiä
voida tehdä.
2 jakso
Kohtiin merkittävät tiedot
1.

Neliskulmainen tila

1.1. Yläosa
Jos tavaraluetteloa käytetään passitusilmoituksen liitteenä, menettelynhaltijan
on merkittävä tilan yläosaan tunnus ”T1”, ”T2” tai ”T2F”.
1.2. Alaosa
Jäljempänä III jakson 4 kohdassa luetellut tiedot on mainittava neliskulmai
sen tilan tässä osassa.
2.

Sarakkeet

2.1. Järjestysnumero
Kutakin tavaraluettelossa lueteltua tavaraa ennen on mainittava sen järjes
tysnumero.
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2.2. Kollien merkit ja numerot; lukumäärä ja laji; tavaran kuvaus
Tarvittavat tiedot on annettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteen
B mukaisesti.

Jos tavaraluetteloa käytetään passitusilmoituksen liitteenä, siihen on merkit
tävä tiedot, jotka passitusilmoituksessa mainitaan 31 kohdassa ”Kollit ja
tavaran kuvaus”, 40 kohdassa ”Yleisilmoitus / Edeltävä asiakirja” 44 koh
dassa ”Lisätietoja / Esitetyt asiakirjat / Todistukset ja luvat” ja tapauksen
mukaan 33 kohdassa ”Tavaran koodi” ja 38 kohdassa ”Nettomassa (kg)”.

2.3. Lähetys-/Vientimaa
Merkitään sen jäsenvaltion nimi, josta tavarat lähetetään/viedään.

2.4. Bruttomassa (kg)
Merkitään yhtenäisen hallinnollisen asiakirjan (SAD) 35 kohdassa olevat
tiedot (ks. delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liite B).

3 jakso
Tavaraluetteloiden käyttö
1. Yhden ja saman passitusilmoituksen liitteinä ei voida käyttää samanaikaisesti
sekä tavaraluetteloa että yhtä tai useampaa passitusilmoituksen lisälomaketta.

2. Tavaraluetteloa käytettäessä passitusilmoituksen kohdat 15 ”Lähetys-/Vienti
maa”, 32 ”Tavaran numero”, 33 ”Tavaran koodi”, 35 ”Bruttomassa (kg)”, 38
”Nettomassa (kg)”, 40 ”Yleisilmoitus / Edeltävä asiakirja” ja tarvittaessa 44
”Lisätietoja / Esitetyt asiakirjat / Todistukset ja luvat” on suljettava viivalla
eikä kohtaa 31 ”Kollit ja tavaran kuvaus” saa täyttää kollien merkkejä, nu
meroita, lukumäärää ja lajia eikä tavaran kuvausta koskevien tietojen osalta.
Passitusilmoituksen 31 kohtaan ”Kollit ja tavaran kuvaus” on merkittävä viit
taus tavaraluetteloiden järjestysnumeroihin ja tunnuksiin.

3. Tavaraluettelo on esitettävä yhtä monena kappaleena kuin passitusilmoitus,
johon se liittyy.

4. Passitusilmoitusta kirjattaessa tavaraluettelolle on annettava sama kirjaamisnu
mero kuin passitusilmoitukselle, johon se liittyy. Numero on merkittävä joko
leimalla, johon sisältyy lähtötullitoimipaikan nimi, tai käsin. Jälkimmäisessä
tapauksessa numeron ohessa on oltava lähtötullitoimipaikan leima.

Lähtötullitoimipaikan virkailijan allekirjoitus ei ole välttämätön.

5. Jos yhden ja saman passitusilmoituksen liitteinä käytetään useita tavaraluette
loja, niihin kuhunkin on merkittävä menettelynhaltijan antama järjestysnume
ro; liitteinä olevien tavaraluetteloiden lukumäärä on ilmoitettava kyseisen pas
situsilmoituksen 4 kohdassa ”Tavaraluetteloiden määrä”

6. Tavaraluettelolomakkeessa käytettävän paperin on oltava liimakäsiteltyä kir
joituspaperia, joka painaa vähintään 40 grammaa neliömetriltä, ja sen on
oltava vahvuudeltaan sellaista, ettei se repeä eikä rypisty tavanomaisessa käy
tössä. Asianomaiset voivat valita vapaasti paperin värin. Lomakkeen koon on
oltava 210 × 297 millimetriä; lomakkeen pituus saa kuitenkin olla enintään 5
millimetriä määrämittaa pienempi tai enintään 8 millimetriä sitä suurempi.
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V LUKU
Rajanylitysilmoitus
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VI LUKU
Yleisvakuustodistus

▼M1

►(1) M3
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VII LUKU
Vapautusta vakuuden antamisesta koskeva todistus

▼M1

►(1) M3
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VIII LUKU
Yleisvakuustodistuksen ja vapautusta vakuuden antamisesta koskevan
todistuksen ohjeet
1.

Todistusten etupuolelle tehtävät merkinnät
Todistuksen antamisen jälkeen yleisvakuustodistuksen 1–8 kohdassa ja va
pautusta vakuuden antamisesta koskevan todistuksen 1–7 kohdassa oleviin
mainintoihin ei saa tehdä mitään muutoksia, lisäyksiä tai poistoja.

1.1 Valuuttakoodi
Jäsenvaltioiden on merkittävä yleisvakuustodistuksen 6 kohtaan ja vapau
tusta vakuuden antamista koskevan todistuksen 5 kohtaan käytettävän valuu
tan ISO ALPHA-3 -koodi (ISO 4217).

1.2 Erityismaininnat
Jos menettelynhaltija on sitoutunut esittämään kaikki passitusilmoituksensa
ainoastaan yhdessä lähtötullitoimipaikassa, tämän toimipaikan nimi on mer
kittävä suuraakkosin yleisvakuustodistuksen 8 kohtaan tai vapautusta vakuu
den antamisesta koskevan todistuksen 7 kohtaan.

1.3 Voimassaoloajan jatkamisen merkitseminen todistuksiin
Jos todistuksen voimassaoloaikaa jatketaan, vakuustullitoimipaikan on teh
tävä merkintä yleisvakuustodistuksen 9 kohtaan tai vapautusta vakuuden
antamisesta koskevan todistuksen 8 kohtaan.

2.

Todistusten kääntöpuolelle tehtävät merkinnät – Passitusilmoitusten al
lekirjoittamiseen toimivaltaiset henkilöt

2.1 Menettelynhaltijan on merkittävä todistuksen antamishetkellä tai minä ta
hansa muuna ajankohtana asianomaisen todistuksen voimassaoloaikana to
distuksen kääntöpuolelle henkilöt, jotka ovat toimivaltaisia allekirjoittamaan
passitusilmoitukset. Kunkin toimivaltaisen henkilön osalta on merkittävä
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henkilön suku- ja etunimi sekä allekirjoitusnäyte, ja kunkin toimivaltaisen
henkilön valtuutus on vahvistettava menettelynhaltijan allekirjoituksella. Me
nettelynhaltija voi halutessaan sulkea viivalla kohdat, joita se ei halua käyt
tää.
2.2 Menettelynhaltija voi milloin tahansa kumota tällaisen toimivaltaisen henki
lön valtuutuksen.
2.3 Jokainen lähtötullitoimipaikassa esitetyn todistuksen kääntöpuolella nimetty
henkilö on menettelynhaltijan valtuutettu edustaja.
3.

Tekniset vaatimukset

3.1 Yleisvakuutta tai vapautusta vakuuden antamisesta koskevassa todistuslo
makkeessa käytettävän paperin on oltava valkoista puuhiokkeetonta paperia,
joka painaa vähintään 100 grammaa neliömetriltä. Sen etu- ja kääntöpuolella
on oltava aaltomainen painettu taustakuvio, joka tekee kaiken mekaanisin tai
kemiallisin keinoin tapahtuvan väärentämisen selvästi havaittavaksi. Kysei
sen taustakuvion on oltava
— vihreä yleisvakuustodistuksissa,
— vaaleansininen vapautusta vakuuden antamisesta koskevissa todistuksissa.
3.2 Lomakkeen koon on oltava 210 × 148 millimetriä.
3.3 Jäsenvaltioiden on vastattava todistuslomakkeiden painamisesta tai painatta
misesta. Jokaisessa todistuksessa on oltava järjestysnumero sen yksilöimi
seksi.
3.4 Lomakkeessa ei saa olla raaputtamalla tai päällekirjoittamalla tehtyjä korja
uksia. Niiden muutokset on tehtävä viivaamalla yli virheelliset tiedot ja
lisäämällä tarvittaessa halutut tiedot. Näin tehtyjen muutosten on oltava
tekijän varmentamat ja tulliviranomaisten vahvistamat.

