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Import över skattegränsen, deklarationsförfarande, tullagstiftning

Unionens tullkodex artikel 1: Mål och tillämpningsområde punkt 3
…
3. Vissa av bestämmelserna i tullagstiftningen, inbegripet de förenklingar som föreskrivs i denna,
ska tillämpas på handeln med unionsvaror mellan de delar av unionens tullområde på vilka
bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG eller direktiv 2008/118/EG tillämpas och de delar av
tullområdet där de bestämmelserna inte tillämpas, eller på handeln mellan de delar av unionens
tullområde där de bestämmelserna inte tillämpas.
Unionens tullkodex artikel 2: Delegering av befogenheter
•

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 284 för att
specificera de bestämmelser i tullagstiftningen och förenklingen av denna som avser
tulldeklarationer, de bevis på tullstatus och den användning av förfarandet för intern
unionstransitering som inte påverkar en korrekt tillämpning av de skattemässiga åtgärder
som berörs, som gäller för sådan handel med unionsvaror som avses i artikel 1.3. Dessa
akter kan behandla särskilda omständigheter som gäller för handel med unionsvaror som
berör enbart en medlemsstat.
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Import över skattegränsen, deklarationsförfarande,
tullagstiftning
Tullkodexens delegerade förordning
När varor anländer
Artikel 114
Handel med särskilda skatteområden
(Artikel 1.3 i kodexen)
Medlemsstaterna ska tillämpa detta kapitel och artiklarna 133–152 i kodexen för
varor i handel mellan ett särskilt skatteområde och en annan del av unionens
tullområde, som inte är ett särskilt skatteområde.
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Import över skattegränsen, deklarationsförfarande,
tullagstiftning
Tullkodexens delegerade förordning
Artikel 134
Deklarationer i samband med handel med särskilda skatteområden
(Artikel 1.3 i kodexen)
1. Följande bestämmelser ska tillämpas på handel med unionsvaror som avses i artikel 1.3 i kodexen:
a) kapitlen 2, 3 och 4 i avdelning V i kodexen;
b) kapitlen 2 och 3 i avdelning VIII i kodexen;
c) kapitlen 2 och 3 i avdelning V i denna förordning;
d) kapitlen 2 och 3 i avdelning VIII i denna förordning.
2. Varje person kan fullgöra sina skyldigheter enligt de bestämmelser som anges i punkt 1 genom att uppvisa en
faktura eller ett transportdokument i följande fall:
a) När varor sänds från ett särskilt skatteområde till en annan del av unionens tullområde, vilken inte är ett särskilt
skatteområde, inom samma medlemsstat.
b) När varor förs in i ett särskilt skatteområde från en annan del av unionens tullområde, vilken inte är ett särskilt
skatteområde, inom samma medlemsstat.
c) När varor sänds från en annan del av unionens tullområde, vilken inte är ett särskilt skatteområde, till ett
särskilt skatteområde inom samma medlemsstat.
d) När varor förs in i en annan del av unionens tullområde, vilken inte är ett särskilt skatteområde, från ett särskilt
skatteområde inom samma medlemsstat.
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Import över skattegränsen, deklarationsförfarande,
tullagstiftning

Tullkodexens delegerade förordning
Artikel 188
Särskilda skatteområden
(Artikel 1.3 i kodexen)
1. Om unionsvaror befordras från ett särskilt skatteområde till en annan del av unionens
skatteområde, vilken inte är ett särskilt skatteområde, och denna befordran avslutas på
en plats utanför den medlemsstat där varorna ankom till den delen av unionens tullområde,
ska dessa unionsvaror befordras enligt det förfarande för intern unionstransitering som
anges i artikel 227 i kodexen.
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Import över skattegränsen, deklarationsförfarande,
tullagstiftning
Mervärdesskattelagen 101 §
…
Det som föreskrivs i den tullagstiftning som avses i artikel 5.1 led 2 i tullkodexen om formaliteter
som gäller varor som införs till Europeiska unionens tullområde samt om tillfällig lagring,
hänförande till tullagerförfarande eller förfarande för frizoner, förfarande för aktiv förädling eller
förfarande för temporär import med fullständig befrielse från importtullar, tillämpas också på varor
som införs från Europeiska unionens tullområde, men från ett område utanför gemenskapens
skatteområde, till gemenskapens skatteområde. (29.4.2016/305)
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Import över skattegränsen, deklarationsförfarande,
verksamhetssätt vid landets inre skattegräns idag

Anvisningar över de nuvarande skattegränsförfarandena, landets interna skattegräns, se Länk
http://tulli.fi/documents/2912305/3740196/tulli_ja_veroalueet_veroraja.pdf/e5c8b2e1-de28-4c39-a9e536ec382ccb5a (på finska)
Registrerade skattegränskunder inger en faktura eller ett transportdokument som skattedeklaration
över varor som övergår till fri omsättning samt skattedeklarationer och sammandragsdeklarationer
gällande varorna, den 15 dagen den andra månaden efter avsändningsmånaden.
Sammandragsdeklarationerna inges i regel i ALA-systemet varifrån kunden får en betalningsreferens.
Kontantkunder inger fakturan som tull- och skattedeklaration. Tullen gör beskattningsbeslutet i ALAsystemet och ger det till kunden. Om det gäller en postförsändelse, skickar Åland Post vanligtvis
sammandragsdeklarationen i ALA och betalar till Tullen mervärdesskatten på importen. Kontantkunden
ska då själv förvara fakturorna.
När man använder Tullens särskilda förfaranden, t.ex. när varor ska deklareras till förfarandet för
tillfällig införsel helt och hållet fria från import tullar, inges deklarationsdokumentet som SAD dokument
eller om det är fråga om en kontantkund kan man i vissa fall inge en tullblankett som tulldeklaration.
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Import över skattegränsen, deklarationsförfarande, verksamhetssätt
vid landets inre skattegräns, ändringar 1.1.2018
Skattedeklarationer till Tullen för personer som är införda i momsregistret lämnas bort, såsom också
användningen av ALA, förutom om det gäller momsregistrerade fysiska personers importer i annat än
affärsmässigt syfte. Deklarationsinformationen gällande beskattningen inges i dessa fall till skatteförvaltningen,
som också ansvarar för personbeskattningen av dessa personer.
Tulldeklarationer, transporthandlingar eller fakturor gällande alla varor som importerats inges fortfarande till
Tullen, men då det gäller en skattedeklaration för överlåtelse till fri omsättning ska man istället för
skattegränsnumret nämna importörens momsnummer i de fall där skatteförvaltningen sköter beskattningen. Till
tulldeklarationen läggs också information vars syfte är att säkerställa att varornas ankomst övervakas av Tullen.
Skattegränssystemet ALA används i fortsättningen av företag som agerar som s.k. indirekta ombud åt
importörer som inte är införda i momsregistret eller åt fysiska personer som är införda i momsregistret, förutom
när det gäller importer i affärstransaktionssyfte. Dessa personer har rätt att på en enda gång till Tullen inge
information gällande beskattningen av varor som importerats under en kalendermånad. De inger deklarationen
som behövs för beskattningen för en hel månad till Tullen och betalar importmomsen till Tullen senast den 12
dagen den andra månaden efter kalendermånaden.
Åland Post använder fortfarande skattegränssystemet och anmäler via systemet importer som skett av personer
som inte är införda i momsregistret och importer som utförts av fysiska personer som är införda i momsregistret
och som inte importerar i affärstransaktionssyfte.
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Import över skattegränsen, deklarationsförfarande,
verksamhetssätt vid landets yttre skattegräns idag

Gällande tullförfaranden och informationsinnehåll i deklarationerna följer man främst
tullförfaranden gällande tredjelandshandel och i hanteringen av deklarationsuppgifter används
systemen för tredjelandshandel, jfr. Lagstiftning
Vid import till Åland används förenkling enligt vilken deklaranter eller deras ombud, som av
Tullen beviljats tillstånd till anstånd med betalning, har rätt att regelbundet hänföra unionsvaror till
ett tullförfarande med en förenklad tulldeklaration, en faktura eller administrativt dokument.
Denna rätt gäller hänförande av unionsvaror till tullförfarandet för övergång (överlåtelse) till fri
omsättning, men inte till andra tullförfaranden.
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