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MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET
Oppaassa käytetään seuraavia määritelmiä:
Termi

Määritelmä

Lupa

Tulliviranomaisen suorittama tullilainsäädäntöä koskeva toimi, jolla ratkaistaan
yksittäistapaus ja jolla on oikeudellisia vaikutuksia yhteen tai useampaan asianomaiseen
henkilöön (UTK:n 5 artiklan 39 kohta). Tulliviranomaisten lupa vaaditaan sisäisen tai
ulkoisen jalostusmenettelyn käyttämiseen, kuten koodeksin 211 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa säädetään.

Talouden toimija

Henkilö, joka liiketoimintaa harjoittaessaan osallistuu tullilainsäädännön piiriin
kuuluviin toimiin (UTK:n 5 artiklan 5 kohta). Tässä yhteydessä talouden toimijaa
voidaan kutsua myös kaupan alan toimijaksi.

Luvanhaltija

Oikeushenkilö(t) tai yhteisö(t), jonka (joiden) nimissä päätös annetaan. Tällä voidaan
viitata myös haltijan edustajaan (BPM).

Tulliviranomainen

Tullilainsäädännön soveltamisesta vastuussa olevien jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ja
muut viranomaiset, joilla on kansallisen lainsäädännön perusteella oikeus soveltaa
tiettyjä tullilainsäädännön osia (UTK:n 5 artiklan 1 kohta).

Päätöksen tekevä
tulliviranomainen

Tulliviranomainen, jolla on toimivalta 1) tehdä päätös ja 2) hallinnoida sitä.

Valvova tullitoimipaikka

Luvassa ilmoitettu tullitoimipaikka, jolla on oikeus valvoa erityismenettelyä.

Poistumistullitoimipaikka

Sen paikan toimivaltainen tullitoimipaikka, josta tavarat lähtevät unionin tullialueelta
unionin tullialueen ulkopuolelle.

Vapaaseen liikkeeseen
luovuttava tullitoimipaikka

Luvassa ilmoitettu tullitoimipaikka, jossa unionin tullialueelle tuotujen tavaroiden
vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen liittyvät muodollisuudet suoritetaan, tämän
kuitenkaan rajoittamatta erityismenettelyjä koskevien säännösten soveltamista.

Menettelyn päättävä
tullitoimipaikka

Erityismenettelyä koskevassa luvassa ilmoitettu tullitoimipaikka, jolla on valtuudet
luovuttaa tavarat seuraavaan tullimenettelyyn tai vastaanottaa jälleenvienti-ilmoitus tai tiedonanto erityismenettelyjen päättämistä varten.

Vientitullitoimipaikka

Tullitoimipaikka, jossa Euroopan unionin tullialueelta vietävien tavaroiden osalta on
suoritettava vientitulli-ilmoitusta koskevat muodollisuudet tai jätettävä jälleenvientiilmoitus.

Asettamistullitoimipaikka

Erityismenettelyä koskevassa luvassa ilmoitettu tullitoimipaikka, jolla on oikeus
luovuttaa tavaroita erityismenettelyyn.

BPM

Liiketoimintaprosessimalli (Business Process Model)

CCN, CCN2

Komission yhteinen tietoliikenneverkko (Common Communication Network of the
Commission)

CDS/CDMS

Tullipäätösten hallintajärjestelmä (Customs Decisions (Management) system)

CS/RD2

Keskitetty palvelu-/viitetietojärjestelmä (Central Services Reference Data system)

EORI

Talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistejärjestelmä (Economic Operator
Registration and Identification)

EU CTP

EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaali (EU Customs Trader Portal)

INF

Vakioitu tietojenvaihto

IP, IPO

Sisäinen jalostus, sisäinen jalostustoiminto (Inward Processing, Inward Processing
Operation)
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Termi

Määritelmä

IT

Tietotekniikka (Information Technology)

OP, OPO

Ulkoinen jalostus, ulkoinen jalostustoiminto (Outward Processing, Outward Processing
Operation)
Erityismenettelyt (Special Procedures)

SP
INF SP tarkoittaa tullivirkailijoiden käyttämää järjestelmää.
Kaupan alan toimijoiden erityisportaali (Specific Trader Portal)
STP
INF STP on käyttöliittymä talouden toimijoille ja muille henkilöille.
TATAFng

Tariffien soveltamisen teknisen arkkitehtuurin kehys, uusi sukupolvi (Tariff Application
Technical Architecture Framework, new generation)

TP

Kaupan alan toimijoiden portaali (Trader Portal)
Unionin tullikoodeksi, ’koodeksi’ (UTK)
-

UTK, UTK DA, UTK TA

UTK:sta annettu delegoitu asetus ja UTK:n täytäntöönpanoasetus
-

YKH&DA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447

Yhtenäinen käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmä
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1 JOHDANTO
1.1 TÄMÄ OPAS
Tämän asiakirjan päätavoite on toimia INF-järjestelmän käyttäjän oppaana. Sen tarkoituksena on helpottaa
erityismenettelyissä käytettävän tietolomakkeen liiketoimintaa koskevien näkökulmien ymmärtämistä
tarjoamalla aineistoa loppukäyttäjille eli INF SP -järjestelmää käyttäville tullivirkailijoille ja EU CTP -portaalia
käyttäville kaupan alan toimijoille.
Kun järjestelmä on otettu käyttöön, sen toiminnot selitetään ohjetiedostossa tai käyttöoppaassa, josta voi
tarkistaa, mitä järjestelmän eri painikkeet tarkoittavat. Tämän yksityiskohtaisen käyttöoppaan voi avata suoraan
järjestelmän kautta, aputoiminnon avulla tai Europa-verkkosivuston INF-tietojenvaihdon pääsivulta.

1.2 MIKÄ ON INF?
INF on vakioitu tietojenvaihtojärjestelmä sisäisen ja ulkoisen jalostuksen tullimenettelyjä varten luotujen
vakioitujen tietojen hallintaan. Tullitoimipaikat hallitsevat vakioitua tietojenvaihtoa eri rooleissa (ks. jäljempänä
prosessin kuvaus). Tietoja hallinnoidaan tullivelan laskemiseksi, sellaisten tullimaksujen määrän laskemiseksi,
joita ei tarvitse maksaa, sekä vastaavien tavaroiden käyttämisen kriteerien tarkistamiseksi tai sen
varmistamiseksi, että pääasiallisen jalostetun tuotteen jalostukseen on käytetty sisäiseen jalostukseen asetettuja
tuotteita.
Luvanhaltija toimittaa INF-tietoja UTK:sta annetun delegoidun asetuksen liitteessä 71–05 määriteltyjen
tietoelementtien mukaisesti. Asianomainen tullitoimipaikka täyttää muut kyseisessä liitteessä mainitut
tietoelementit.
Noutamalla järjestelmästä asiaa koskevat tiedot asianomaiset tullitoimipaikat voivat laskea tuontitullit ja
vapautukset esimerkiksi tarkistaakseen unionin tullialueella luovutettujen muiden kuin unionitavaroiden määrät.
Tausta
Ennen INF-järjestelmän käyttöönottoa tietolomakkeet toimitettiin paperimuodossa, ja tullitoimipaikkojen oli
leimattava ne.
INF-lomakkeiden käytön yksinkertaistamiseksi päätettiin luoda sähköinen INF-järjestelmä, jonka
oikeusperustasta säädetään UTK:ssa sekä UTK:sta annetussa delegoidussa asetuksessa ja UTK:n
täytäntöönpanoasetuksessa. INF-järjestelmä suunniteltiin vähentämään paperilomakkeiden käsittelystä
aiheutuvaa työmäärää, tasavertaistamaan talouden toimijoiden kohtelua, nopeuttamaan logistiikkaa sekä viennin
ja tuonnin toimia ja helpottamaan tulliviranomaisten erityismenettelyjen seurantaa ja hallintaa.
Koska UTK:n sekä siitä annetun delegoidun asetuksen ja sen täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä ei sovellettu
vakioitua tietojenvaihtoa koskevaan sääntelyyn välittömästi, säädettiin delegoidun siirtymäasetuksen mukainen
siirtymäkausi. Siirtymäkautena voitiin käyttää neljää INF-lomaketta:
-

-

INF1-lomakkeella sisäisen jalostuksen IM/EX-menettelyjä varten annettiin menettelyn päättävälle
tullitoimipaikalle tietoja tullivelan laskemisesta, vakuuden määrästä tai kauppapoliittisten
toimenpiteiden soveltamisesta.
INF9-lomaketta sisäisen jalostuksen IM/EX-menettelyjä varten käytettiin vastaavien tavaroiden
käyttämisen tarkistamiseen tai sen varmistamiseen, että pääasiallisen jalostetun tuotteen jalostukseen on
käytetty sisäiseen jalostukseen asetettuja tavaroita.
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-

-

INF5-lomaketta sisäisen jalostuksen EX/IM-menettelyjä varten käytettiin sen tarkistamiseen, että
tuotujen muiden kuin unionitavaroiden määrä vastaa ennakkovientinä vietyyn jalostettuun tuotteeseen
sisältyvien unionitavaroiden määrää, ja sellaisten tullimaksujen laskemiseen, joita ei tarvitse maksaa.
INF2-lomaketta ulkoisen jalostuksen EX/IM-menettelyjä varten käytettiin sen tarkistamiseen, onko
pääasialliset jalostetut tuotteet saatu viedyistä tavaroista, ja tullivelan laskemiseen tuotaessa ulkoiseen
jalostuksen menettelyssä saatuja valmistettuja tuotteita unionin tullialueelle.

Siirtymäkausi päättyi 1. kesäkuuta 2020, kun INF-järjestelmä otettiin käyttöön. INF-järjestelmässä ei enää
käytetä INF-paperilomakkeissa käytettyä terminologiaa. INF-järjestelmässä on yksi sähköinen lomake, jonka
avulla hallitaan 1. kesäkuuta 2020 alkaen kaikkia tapauksia, joiden hallintaan käytettiin aiemmin erillisiä INFlomakkeita. Käytössä ovat sisäisen jalostuksen ja ulkoisen jalostuksen INF-lomakkeet IM/EX-menettelyssä
(ensin tuonti, sitten vienti) ja EX/IM-menettelyssä (ensin vienti, sitten tuonti).
Unionin tullikoodeksista annetun delegoidun asetuksen liitteen 71–05 A jakso koskee tilanteita, joissa
”tulliviranomaisten välillä ei vielä vaadita vakioitua tietojenvaihtoa (INF), mutta valvontaviranomaisten on
asetettava sähköiseen INF-järjestelmään liittyvät asiaankuuluvat INF-tietoelementit saataville”. Liitteen B jakso
koskee tilanteita, joissa ”tulliviranomaisten välinen vakioitu tietojenvaihto (INF) vaaditaan mutta INFtietoelementtejä ei vielä ole saatavilla INF-tietojenvaihtoon liittyvässä sähköisessä järjestelmässä”.
B jakso koskee (vain) tulliviranomaisten välistä tietopyyntöä tuontitullin määrän määrittämiseksi sisäisen
jalostustoiminnon IM/EX-menettelyn jälkeen. Asetuksen 181 artiklan 1 kohdan mukaisesti vakioitu
tietojenvaihto ei ole pakollista sisäisen jalostuksen IM/EX-menettelyssä, joka koskee vain yhtä jäsenvaltiota. Jos
tulliviranomainen kuitenkin pyytää tietoja sisäisen jalostuksen IM/EX-menettelystä, joka koskee vain yhtä
jäsenvaltiota, valvovan tullitoimipaikan on annettava tiedot INF-järjestelmän välityksellä.
Esimerkki useaa jäsenvaltiota koskevasta luvasta: Jäsenvaltiossa A voimassa olevan sisäisen jalostuksen IM/EXmenettelyä koskevaan lupaan liittyvä tullivelka syntyy jäsenvaltiossa B. Tullivelasta vastaava tullitoimipaikka
jäsenvaltiossa B ottaa yhteyttä valvovaan tullitoimipaikkaan jäsenvaltiossa A vakioitua tietojenvaihtoa koskevan
B jakson mukaisesti.
Sisäinen jalostus
Sisäisellä jalostuksella tarkoitetaan sitä, että muita kuin unionitavaroita tuodaan unionin tullialueelle
jalostettaviksi yhdessä tai useammassa jalostustoiminnossa (valmistus, korjaus). Tuotaessa näitä tavaroita ei
kanneta tuontitullia tai muita niiden tuontiin liittyviä veroja, kuten arvonlisäveroa tai valmisteveroa. Lisäksi
kauppapoliittiset toimenpiteet eivät koske näitä tavaroita siltä osin kuin ne eivät estä tavaroiden saapumista
unionin tullialueelle tai poistumista sieltä.
Ulkoinen jalostus
Ulkoisella jalostuksella tarkoitetaan unionitavaroiden jalostusta unionin tullialueen ulkopuolella. Kun ne tuodaan
takaisin unioniin jalostettuina tuotteina, ne voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen. Tullit on maksettava
ainoastaan unionin tullialueen ulkopuolella tapahtuneesta arvonlisäyksestä. Jälleentuonti on tietyissä tilanteissa
tullitonta, pääasiassa silloin, kun kyse on takuukorjauksesta.

1.2.1 JÄRJESTELMÄN EDUT
•
•
•
•

Ei enää paperipohjaisia tullitarkastuksia
Sisäisen ja ulkoisen jalostuksen IM/EX- ja EX/IM-menettelyjen hallinta
Käytettyjen
menettelyjen
ja
liiketoimintaprosessimallissa
määriteltyjen
tietovaatimusten
yhdenmukaistaminen
Keskitetty järjestelmä ja kaupan alan toimijoiden portaali talouden toimijoille ja muille henkilöille.
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1.2.2 VIITTEET
1.2.2.1 Viitteet lainsäädäntöön
•
•
•
•
•
•
•

UTK:n 2 luvun 1 jakson 6 artikla: tiedon vaihtamis- ja tallennusmenetelmät ja yhteiset tietovaatimukset
UTK:n III osaston 1 luvun 2 jakson 86 artikla: tuontitullin määrän laskemista koskevat erityissäännöt
UTK:n delegoidun asetuksen 176 artikla: vakioitu tietojenvaihto ja jalostusmenettelyn luvanhaltijan
velvoitteet
UTK:n delegoidun asetuksen 181 artikla: vakioitu tietojenvaihto
UTK:n täytäntöönpanoasetuksen 271 artikla: vakioitua tietojenvaihtoa koskeva sähköinen järjestelmä
UTK:n delegoidun asetuksen liite 71–05: tietoelementit vakioidun tietojenvaihdon käsittelyä varten
UTK:n 88 artikla: säädösvallan siirto a).

1.2.2.2 Kontekstiviitteet
•

•

INF SP -järjestelmän aloitussivu
o https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en
o Sivulta löytyvät tiedot: ohjeasiakirjat, liiketoimintaprosessimalli, kysymyksiä ja vastauksia,
viitteitä järjestelmään.
L4-liiketoimintaprosessimallit
o https://circabc.europa.eu/w/browse/de2da847-321a-4573-97b7-b34382d892ee

1.3 OPPAAN KOHDERYHMÄ
Asiakirja on tarkoitettu lukijoille, joilla on erilaiset taustat ja toiminnalliset tehtävät INF SP -järjestelmän alalla.
He voivat olla
• EU:n kansallisia viranomaisia
• EU:n virkamiehiä
• EU:ssa toimivia tullivirkailijoita – INF SP -järjestelmän käyttäjinä
• EU:n kaupallisen yhteisön jäseniä – EU CTP- ja INF STP -portaalien käyttäjinä.
Tämän jakson tavoitteena on luetella mahdolliset eri sidosryhmät, jotka edustavat INF SP -järjestelmän
loppukäyttäjiä.
Kaupan alan toimijoiden portaalien (EU CTP, INF STP) käyttäjät:
•
•

Kaupan alan toimija (kutsutaan myös talouden toimijaksi) on tässä yhteydessä luvanhaltija.
Edustaja on henkilö, joka voi toimia kaupan alan toimijan puolesta. Jäsenvaltioille ja kaupan alan
toimijoille
suunnatun
ohjeen
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/guidance_special_procedures_en.p
df) kohdan ”Rights and obligations” (Oikeudet ja velvollisuudet) mukaisesti vain luvanhaltija tai tämän
suora edustaja voi asettaa tavarat erityismenettelyyn.

(Keskitetyn) INF SP -järjestelmän käyttäjät:
•
•

Päätöksen tekevän tulliviranomaisen tullivirkailija
Ulkoista tai sisäistä jalostusmenettelyä koskevissa luvissa ilmoitettu muun kuin päätöksen tekevän
tulliviranomaisen tullivirkailija.
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1.4 JÄRJESTELMÄN RAKENNE
INF SP -järjestelmä on keskusjärjestelmä, mikä tarkoittaa, että sitä kehitetään unionin tasolla ja se asetetaan
kaikkien jäsenvaltioiden saataville. Tämä tarkoittaa, että käytössä on saataville asetettu keskusjärjestelmä, johon
kaupan alan toimijat ja tullivirkailijat pääsevät keskitetyn asiointipisteen välityksellä.

Seuraavassa kaaviossa esitetään järjestelmän osat.

•

•

•
•
•
•

Talouden toimijalla (vasemmalla oleva käyttäjä) on oltava voimassa oleva EORI-numero, jota
hallinnoidaan talouden toimijoita koskevassa järjestelmässä (EOS). Hänen tunnuksensa ja roolinsa
määritellään YKH&DA-järjestelmässä.
Talouden toimija käyttää YKH&DA-järjestelmän välityksellä EU CTP -portaalia, joka toimii useiden
muiden järjestelmien keskitettynä yhteyspisteenä ja jonka on tarkoitus mahdollistaa pääsy muihin
järjestelmiin lähitulevaisuudessa.
INF STP -käyttöliittymä on EU CTP -portaalissa määritelty moduuli tai toiminto. INF STP:tä on aina
käytettävä EU CTP -portaalin kautta.
Tullivirkailijan (oikealla oleva käyttäjä) käyttäjäprofiili määritetään CCN2:ssa ja hänen
tullitoimipaikkansa rooli määritetään CS/RD2:ssa.
Tullivirkailija käyttää INF SP -käyttöliittymää CCN2-tunnuksilla.
INF SP -keskusjärjestelmä on vuorovaikutuksessa tullipäätösjärjestelmään ja TATAFng:hen
tallennettujen tietojen kanssa.

Kansallisia komponentteja ei ole.

INF SP -järjestelmän tarkoituksena on luoda keskitetty lähestymistapa, jossa jäsenvaltiot käyttävät ainoastaan
EU-sovellusta. Jos jäsenvaltio soveltaa kansallista lähestymistapaa, jossa luvat tallennetaan jäsenvaltion omaan
kansalliseen järjestelmään, tai yhdistettyä lähestymistapaa, jossa käytetään sekä kansallisia että EU:n
lupajärjestelmiä, tullipäätösjärjestelmän tietoja ei pystytä yhdistämään automaattisesti sen ja INF-järjestelmän
välillä. Sama koskee kansallisia tuonti- ja vientijärjestelmiä, joissa säilytetään tulli-ilmoituksia.
Kehittämisasiakirjan mukaan järjestelmien välistä lähestymistapaa näiden järjestelmien yhdistämiseksi ei ole
suunniteltu hankkeen ensimmäisessä vaiheessa.

1.5 HANKKEEN VAIHEET
Korkean tason ja liiketoiminnan vaatimukset kehitettiin ja julkaistiin liiketoimintaprosessimallin tasoina 2 ja 3
vuoden 2016 puolivälissä.
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Täytäntöönpanoasetuksen ja delegoidun asetuksen joulukuussa 2015 julkaistujen versioiden perusteella alustavat
toiminnalliset vaatimukset luotiin ja julkaistiin vuoden 2016 loppuun mennessä liiketoimintaprosessimallin
tasona 4.
Pilottivaiheen järjestelmän kehittäminen perustui näihin alustaviin toiminnallisiin vaatimuksiin.
Pilottivaiheessa järjestelmän otti käyttöön seitsemän jäsenvaltiota ja ryhmä kaupan alan toimijoita järjestelmän
testaamiseksi esituotantovaiheessa.
Muut jäsenvaltiot liittyvät järjestelmään sen käyttöönottopäivänä. Pilottivaiheen aikana tekniset ja toiminnalliset
vaatimukset päivitettiin pilotin osallistujien suositusten ja korjausehdotusten perusteella. Tämä johti
muutospyyntöihin ja päivitettyihin liiketoimintaprosessimallin tason 4 kaavioihin sekä järjestelmän päivityksiin
lopullista käyttöönottoa varten.
Siirtymäkauden päättävä käyttöönotto on suunniteltu toteutettavaksi kesäkuussa 2020.

Jatkokehitystä varten on perustettu projektiryhmä, johon osallistuu useita (pääosin pilottihankkeeseen
osallistuneita) jäsenvaltioita ja kaupan alan yhteydenpitoryhmän jäseniä. Ryhmän tarkoituksena on kehittää
viestintämateriaalia ja parantaa järjestelmää antamalla suosituksia sekä keskustella prosessin jatkokehityksestä
taktisella tasolla. Tämän on myös johdettava järjestelmän toisen vaiheen valmisteluun ja toteutukseen
kehittämisasiakirjassa kuvatulla tavalla.

1.6 LAAJUUS
INF SP -järjestelmän tarkoituksena on käsitellä erityismenettelyjä keskitetysti yhdellä sähköisellä
tietojärjestelmällä.
Kaupan alan toimijan tekemien INF-pyyntöjen yhteydessä vakioitu tietojenvaihto käsittää seuraavat tapaukset
(A jakso):
•
•
•
•

sisäisen jalostuksen IM/EX-menettely, johon osallistuu useampi kuin yksi jäsenvaltio
sisäisen jalostuksen EX/IM-menettely, johon osallistuu yksi tai useampi jäsenvaltio
ulkoisen jalostuksen EX/IM-menettely, johon osallistuu yksi tai useampi jäsenvaltio
ulkoisen jalostuksen IM/EX-menettely, johon osallistuu useampi kuin yksi jäsenvaltio.

INF SP -järjestelmän erityistoiminto mahdollistaa tulliviranomaisten välisen viestinnän ilman kaupan alan
toimijan tekemää INF-pyyntöä (B jakso):
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•

sisäisen jalostuksen IM/EX-menettely, johon osallistuu vain yksi jäsenvaltio.

Kuten järjestelmän rakennetta käsittelevässä kappaleessa mainittiin, vakioitu tietojenvaihto liittyy tullipäätöksiin
tai -lupaan ja voi olla myös kansallisen tason tietojenvaihtoa.

INF SP -järjestelmän tärkeimmät liiketoimintaan liittyvät prosessit ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

INF:in pyytäminen erityismenettelyjen valvomiseksi
INF:in luominen erityismenettelyn valvomiseksi
INF:in pyytäminen tullien tai kauppapoliittisten toimenpiteiden määrittämiseksi
INF:in käsittely
INF:in muuttaminen
INF:in peruuttaminen
INF-tiedon antaminen luvanhaltijalle
INF:in tarkastelu.
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2 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÄMINEN
2.1 EU CTP JA INF STP
Mitä talouden toimijalta vaaditaan järjestelmän käyttämiseksi?
Talouden toimijan ensimmäisenä edellytyksenä INF-järjestelmän käytölle on voimassa oleva EORI-numero.
EORI-numeron saamiseksi talouden toimijan on otettava yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen, jotta EORInumero rekisteröidään siinä maassa, jossa pääasiallinen tullitoiminta, kuten sisäisen ja/tai ulkoisen
jalostusmenettelyn luvan myöntäminen, tapahtuu.
Talouden toimija on tunnistettava YKH&DA-järjestelmässä, joka on Euroopan laajuinen yhtenäinen käyttäjien
hallintajärjestelmä. Käyttäjien sekä heidän ja talouden toimijoiden välisten suhteiden tunnistaminen
YKH&DA:ssa kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle niiden omien kansallisten talouden toimijoiden käyttäjien
hallintajärjestelmien kautta. Talouden toimijat voivat käyttää INF STP:tä EU CTP-portaalin moduulina verkon
välityksellä.
Talouden toimijat tai heidän edustajansa voivat ainoastaan lisätä, tiedustella, tarkastella tai muuttaa tietoja, jotka
liittyvät heidän INF-pyyntöihinsä, ja toimittaa lisätietoja pyydettäessä.

2.1.1 TALOUDEN TOIMIJOIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET
Talouden toimija voi joko käyttää järjestelmää tietojen syöttämiseksi itse tai valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan
tullimuodollisuudet puolestaan.
Järjestelmä mahdollistaa seuraavanlaisen edustamisen:
•
•

Talouden toimija voi valtuuttaa tulliedustajan toimimaan puolestaan. Vastuu tulliedustajan (valtuutettu
toimija) talouden toimijan nimissä suorittamista toimista säilyy talouden toimijalla.
Työntekijöiden valtuuttamisessa on aina kyse toimeksiannosta. Talouden toimija ja tulliedustaja ovat
vastuussa työntekijöidensä toimista.

Lisätietoja valtuuttamisesta tullimuodollisuuksien hoitamiseen löytyy https://ec.europa.eu-sivuston valtuutettuja
talouden toimijoita koskevilta sivuilta.

2.1.2 MÄÄRITETYT ROOLIT
•
•

•

Tarkastelurooli
o lukuoikeus kaupan alan toimijaan liittyviin tietoihin
Hallinnollinen rooli
o luonnosten valmistelu ja hallinta
o luonnosten liitteiden lataaminen ja poistaminen
o tietojen tulostaminen ja
o sähköpostihälytysten hallinta
Lähetysrooli
o sama kuin hallinnollinen rooli, minkä lisäksi
o INF-pyyntöjen lähettäminen ja niihin liittyvien toimien suorittaminen.
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2.1.3 TALOUDEN TOIMIJOIDEN PÄÄSY JÄRJESTELMÄÄN
Talouden toimijan on järjestelmää käyttääkseen otettava ensin yhteyttä kansalliseen tulliviranomaiseen, joka
antaa talouden toimijalle tunnukset EU CTP -portaalin käyttämiseksi YKH&DA-järjestelmän kautta.

2.2 INF SP -KESKUSJÄRJESTELMÄ
INF SP -järjestelmää käyttävien tullivirkailijoiden on tunnistauduttava CCN2-infrastruktuurissa. CCN2-käyttäjät
yhdistetään tiettyyn jäsenvaltioon. Käyttäjien tunnistautuminen ja heidän käyttäjärooliensa osoittaminen CCN2välineiden avulla on kunkin jäsenvaltion vastuulla. Tullivirkailijat käyttävät INF SP -järjestelmän käyttöliittymää
CCN2:n välityksellä.
Pääsyä INF-toimintoihin säädellään käyttäjäroolien perusteella. Käyttäjäroolit määritellään organisaation
tehtävien perusteella, ja ne antavat käyttöoikeuden toimintoihin, joita tarvitaan tiettyjen tehtävien suorittamiseen.
Käyttäjärooli antaa pääsyoikeuden kaikkeen kyseisen tullivirkailijan jäsenvaltion omistamaan tietoon.

2.2.1 MÄÄRITETYT ROOLIT
•
•
•
•

luominen
muuttaminen
peruuttaminen
INF:in hallinta.

2.2.2 TULLIVIRKAILIJOIDEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA
Käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu CCN2:n kautta: https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/

2.3 SUOSITELLUT SELAIMET
Koska markkinoilla on lukuisia erilaisia internetselaimia, järjestelmän optimointi niille kaikille ei aina ole
mahdollista. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän tiedot on esitettävä näytöllä, mutta järjestelmä vaatii myös
tietoja ja vuorovaikutusta loppukäyttäjältä.
Komission järjestelmät tukevat seuraavia verkkoselaimia, minkä vuoksi niitä suositellaan INF-järjestelmän
käyttöön (sekä EU CTP -portaalin että INF SP -keskusjärjestelmän käyttö):
•
•
•

Google Chrome, versio 80.0 ja uudemmat
Microsoft Edge, versio 44 ja uudemmat
Mozilla Firefox, versio 73.0 ja uudemmat.

Vanhempaan tekniikkaan perustuvat selaimet, kuten Microsoft Internet Explorer, saattavat näyttää osan tiedoista
oikein, mutta eivät aina käsittele tietoja ja näytä käsittelyn tuloksia oikein, joten niitä ei enää tueta.

2.4 INF-TIETOJENVAIHDON EDELLYTYKSET
Ennen INF-tietojen syöttämistä on hyvä ymmärtää INF-tietojenvaihdossa käytettäviä tietojärjestelmiä ja niihin
liittyviä tietoja. INF-tietojenvaihto liittyy vahvasti seuraaviin elementteihin:
•
•
•

talouden toimijaa koskevat tiedot
lupa, jonka perusteella erityismenettelyä sovelletaan
tulli-ilmoituksessa olevat tiedot, jos tavarat tai raaka-aineet tuodaan jalostettaviksi erityismenettelyssä
tai jalostetut tuotteet jälleentuodaan erityismenettelyssä.
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3 TALOUDEN TOIMIJAN OPAS
Oppaan selkeyttämiseksi talouden toimijaan tai sen valtuuttamaan toimijaan, työntekijään tai edustajaan viitataan
tässä oppaassa termillä ’talouden toimija’ tai ’kaupan alan toimija’.

3.1 JÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN
Kuten kappaleessa 2.1 mainittiin, talouden toimija tarvitsee voimassa olevan EORI-numeron käyttääkseen EU
CTP -järjestelmää. Portaalijärjestelmään pääsee verkon välityksellä seuraavasta linkistä:
https://customs.ec.europa.eu/gtp/
Linkki kannattaa avata EU CTP:n kotisivulta Europa-sivustolla, koska linkki saattaa muuttua lähitulevaisuudessa
(EU CTP -sovellus oli ennen nimeltään GTP, kaupan alan toimijoiden yleisportaali).

Kun sinut todennetaan YKH&DA-järjestelmässä, sinulle näytetään ensimmäisenä sivu, jolla kysytään, mistä
olet.

Valitse toimialueeksi ”Customs” (tulli) ja maa, jossa haluat tulla todennetuksi. Toimijan tyyppiä koskevasta
valikosta voit valita, käytätkö järjestelmää talouden toimijana vai talouden toimijan valtuuttamana.
Vaihtoehdot ovat seuraavat:
•
•

Type of actor = Economic Operator ("Toimijatyyppi = Talouden toimija"); Acting on behalf of myself
("Toimin oman itseni puolesta)";
Ensimmäisen tason valtuutus:
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o

o

Type of actor = Employee ("Toimijatyyppi = Työntekijä"); Acting on behalf of the following
natural/legal person with Economic Operator (Directly) ("Toimin seuraavan luonnollisen tai
oikeushenkilön puolesta suoraan talouden toimijana")
Type of actor = Employee ("Toimijatyyppi = Työntekijä"); Acting on behalf of the following
natural/legal person with Customs representative (Directly) ("Toimin seuraavan luonnollisen
tai oikeushenkilön puolesta suoraan tulliedustajana")

Kaupan alan toimijat kirjautuvat EU CTP -portaalin kautta. Vasemmassa reunassa olevasta valikosta valitaan
haluttu kaupan alan toimijoiden erityisportaali, kuten INF STP. Tällöin näytetään STP-portaalien
taustasovellusten ilmoitukset.

INF STP avautuu EU CTP:ssä, jossa INF-pyyntöjä voidaan esimerkiksi lähettää ja tarkastella.

3.2 INF-PYYNNÖN LUOMINEN
Kappaleessa 1.6 määritettyjen INF-tapausten yhteydessä talouden toimija voi lisätä INF-pyynnön, johon
tarvitaan tietyt tiedot. Tämän jälkeen INF:iä voidaan käsitellä edelleen valvovassa tullitoimipaikassa.

3.2.1 YLEISTEN TIETOJEN SYÖTTÄMINEN
Kun luvan viite syötetään, saadaan seuraavat tullipäätöksen tiedot:
•

viite luvan myöntäneeseen päätöksen tehneeseen tulliviranomaiseen

14

•

luvassa olevat viitteet luvanhaltijaan ja edustajaan.

Kun luvan viitenumero on syötetty lomakkeeseen, edellä mainitut tiedot voidaan hakea luvasta automaattisesti,
kun järjestelmä saa yhteyden tullipäätösjärjestelmään ja luvan tiedot löytyvät sieltä.

3.2.2 TAVAROIDEN JA TUOTTEIDEN ERITYISTIETOJEN SYÖTTÄMINEN
Riippuen jalostuksen tyypistä (sisäinen tai ulkoinen) tulee syöttää tavaroiden ja lopuksi jalostettujen tuotteiden
tiedot. Sisäisen jalostuksen EX/IM-menettelyssä ja ulkoisen jalostuksen IM/EX-menettelyssä jalostetut tuotteet
viedään tai tuodaan ensin, ja sisäiseen tai ulkoiseen jalostukseen asetettavat tavarat esitetään tullille myöhemmin.
Sisäisen jalostuksen IM/EX-menettelyssä ja ulkoisen jalostuksen EX/IM-menettelyssä toimitaan toisessa
järjestyksessä. Nämä tiedot on syötettävä tavaroita ja jalostettuja tuotteita koskevaan lomakkeeseen.

3.2.3 TOIMITETTAVAT LISÄTIEDOT
Kun INF-pyyntö on laadittu, tullitoimipaikka avaa pyynnön ja pyytää tarvittaessa lisätietoja (jos INF-pyynnössä
annetut tiedot eivät riitä käsittelyn jatkamiseksi). Jos tullitoimipaikka pyytää tällaisia lisätietoja, EU CTP portaaliin ilmestyy lisätehtävä, joka sisältää ilmoituksen pyyntöä koskevien tietojen antamisesta. Kun tehtävä
avataan, toiminta voi jatkua molemminpuolisesti (kun lisätehtävä on suoritettu, tullitoimipaikka saa uuden
tehtävän jne.).

3.3 ERITYISTIEDOT INF-TYYPIN MUKAAN
Sisäisen jalostuksen IM/EX-menettelyyn, sisäisen jalostuksen EX/IM-menettelyyn, ulkoisen jalostuksen EX/IMmenettelyyn ja ulkoisen jalostuksen IM/EX-menettelyyn liittyvään INF-tietojenvaihtoon liittyy sääntöjä ja ehtoja
siitä, mitkä tiedot tai kentät ovat pakollisia tai valinnaisia. Tässä kappaleessa kerrotaan kunkin tilanteen
edellyttämät tiedot.

3.4 ONNISTUNUT REKISTERÖINTI
Kun INF-pyyntösi on rekisteröity onnistuneesti, saat ilmoituksen ja lähetyksen viitenumeron.
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Kun valvova tullitoimipaikka luo INF:in, talouden toimija saa INF-numeron. Tämä INF-numero on liitettävä
lisäasiakirjaksi kaikkiin myöhempiin tulli-ilmoituksiin (koodi C710).
Mitä tapahtuu, jos tulli-ilmoitukseen ei sisälly viittausta INF:iin, vaikka INF on pyydetty ja luotu? Tulliilmoitusta, jossa täytyy olla viittaus INF:iin, voidaan täydentää myöhemmin, kun INF-numero on tiedossa.
Talouden toimija saattaa myös haluta tietää, voidaanko INF-tietojenvaihto pyytää ja luoda jälkikäteen. Jos voi,
mitä toimia talouden toimijan tulee tehdä liittyen mahdollisesti jo jätettyihin tulli-ilmoituksiin? Jos ei voi, mitä
silloin tapahtuu? (Mitätöidäänkö tulli-ilmoitus, pysyykö tulli-ilmoitus voimassa ilman tullietuutta, vai
tapahtuuko mitään?) Aiemmin käytettiin INF-yhteenvetoja. Onko tämä edelleen mahdollista? (Onko esimerkiksi
mahdollista yhdistää useita INF-asiakirjoja yhdeksi INF-asiakirjaksi jälkikäteen? Voiko tämän tehdä esimerkiksi
yhdistämällä useita ulkoisen jalostuksen EX/IM-menettelyä koskevia INF-asiakirjoja tavaroiden poistumisen
jälkeen yhdeksi INF-yhteenvedoksi, jota voitaisiin käyttää luovutettaessa jalostettu tuote vapaaseen liikkeeseen
EU:ssa?)

Lisätietoja järjestelmässä käytetyistä kentistä on järjestelmän verkko-ohjeessa tai INF SP -verkkosivun kohdassa
”Relevant background material” (tärkeät tausta-aineistot).
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4 TULLIVIRKAILIJAN OPAS
4.1 TILIEN MÄÄRITTÄMINEN
Ennen INF SP -järjestelmän käytön aloittamista tullivirkailijan roolissa tilisi on valmisteltava sovelluksen
käyttöä varten. Maasi kansallisen hallinnon on määritettävä tilisi CCN2:n ja CS/RD2:n tasolla.
CCN2-tasolla voidaan käyttöoikeuksien perusteella antaa seuraavat INF:in hallinnointiin liittyvät roolit:
Roolin alussa on merkintä CCN2.Role.INF.
Rooli

Kuvaus

Consultation (tarkastelu)

Tässä roolissa voidaan käyttää lukutilassa kaikkia tietoja tai tiettyjä tietojen osia,
mutta tietoja ei voi muokata.

INFRequestA (INF-pyyntö
A)

Käyttäjä voi luoda A jakson mukaisen INF-pyynnön.

INFRequestB (INF-pyyntö
B)

Käyttäjä voi luoda B jakson mukaisen INF-pyynnön tullitoimipaikkojen välille
tullien laskentaa varten.

INF

Tämän roolin tarkoituksena oli lisätä INFejä kaupan alan toimijoiden
lähettämien, käytössä olleiden paperilomakkeiden perusteella. Lisäksi roolissa
voitiin luoda INFejä pyyntöjen perusteella.

Process (käsittely)

Käyttäjä voi muokata ja käsitellä INFejä.

CS/RD2:n tasolla voidaan antaa tullitoimipaikan roolin perusteella seuraavat roolit INFien käsittelyyn:
Rooli

Kuvaus

DIS

Menettelyn päättävä tullitoimipaikka

EXP

Vientitullitoimipaikka

EXT

Poistumistullitoimipaikka

PLA

Asettamistullitoimipaikka

RFC

Vapaaseen liikkeeseen luovuttava tullitoimipaikka

SCO

Valvova tullitoimipaikka

Tullitoimipaikan rooleilla ei ole hierarkkista rakennetta. Huomaa, että EXT- ja EXP-roolit ovat samat kuin
vientivalvontajärjestelmässä (ECS), joten kaikki tullitoimipaikan EXT- ja EXP-rooleihin tehdyt muutokset INF
SP -järjestelmässä vaikuttavat myös ECS-järjestelmään.

Tulliviranomaiset voivat käyttää INF SP -järjestelmää itsenäisenä sovelluksena seuraavassa URL-osoitteessa:
https://u2s.prod.ccn2.taxud/inf-ui/loginMS.jsp
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4.2 YLEISKUVAUS
INF:in hallinnointi eri tullitoimipaikoissa voidaan tiivistää INF-tyypin perusteella seuraavasti:

Seuraavassa taulukossa on kuvattu eri tullitoimipaikkojen roolit INF-järjestelmässä:

Valvova
tullitoimipaikka

Valvova tullitoimipaikka on luvassa ilmoitettu tullitoimipaikka, jolla on
oikeus valvoa erityismenettelyä. Käytännössä tämä tullitoimipaikka voi
olla luvassa ilmoitettu päätöksen tehnyt tullitoimipaikka (luvan
myöntänyt tullitoimipaikka). Tämä toimipaikka näkyy INFtietojenvaihdossa valvovana tullitoimipaikkana. Käsittelyn
ensimmäisessä asteessa valvova tullitoimipaikka on vastuussa
•
•
•

INF-pyynnön käsittelystä ja vahvistamisesta
INF-kriteerien muutoksen vahvistamisesta, vaikka tämä voidaan
tehdä millä tahansa tullitoimipaikan roolilla kriteereistä riippuen
INF:in peruuttamisesta.

Valvova tullitoimipaikka ilmoitetaan luvassa tietoelementtinä 4/13
UTK:sta annetun delegoidun asetuksen liitteen A mukaisesti.

Asettamistullitoimipaikka

Menettelyn
päättävä
tullitoimipaikka

Asettamistullitoimipaikalla on valtuudet luovuttaa tavarat
erityismenettelyyn.
Asettamistullitoimipaikka ilmoitetaan luvassa tietoelementtinä 4/10
UTK:sta annetun delegoidun asetuksen liitteen A mukaisesti.
Kun kyseessä on sisäisen jalostuksen IM/EX-menettely, menettelyn
päättävällä tullitoimipaikalla on valtuudet luovuttaa tavarat seuraavaan
tullimenettelyyn tai vastaanottaa jälleenvienti-ilmoitus tai -tiedonanto.
Tullitoimipaikka tarkistaa, onko tulli-ilmoituksessa samassa tilassa
olevia tavaroita ja/tai välituotteita, ja ovatko tavaraerien ja jalostettujen
tuotteiden paljoudet täyttyneet.
Menettelyn päättävä tullitoimipaikka ilmoitetaan luvassa tietoelementtinä
4/11 UTK:sta annetun delegoidun asetuksen liitteen A mukaisesti.

Poistumistullitoimipaikka

Poistumistullitoimipaikassa tavarat poistuvat EU:sta ja poistumistulokset
kirjataan.
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Vientitullitoimipaikka

Vientitullitoimipaikka käsittelee EU:sta vietävien tavaroiden vientiilmoitusten muodollisuudet. Vientitulli-ilmoituksessa ilmoitetut määrät
vahvistetaan vertaamalla niitä INF-tiedoissa oleviin määriin.

Vapaaseen
liikkeeseen
luovuttava
tullitoimipaikka

Vapaaseen liikkeeseen luovuttava tullitoimipaikka hoitaa EU:hun
tuotavien ja vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden
muodollisuudet.

4.3 INF-PYYNNÖN LAATIMINEN LUVANHALTIJAN PUOLESTA
Järjestelmä mahdollistaa tullivirkailijalle INF-pyynnön laatimisen luvanhaltijan puolesta. Näin voidaan tehdä,
jos EU CTP -portaali ei ole käytettävissä. Tällöin tiedot lähetetään tullitoimipaikkaan eri tavalla. Kukin
jäsenvaltio määrittelee tarkan menettelyn, jota on noudatettava silloin, kun tullivirkailija laatii INF-pyynnön
luvanhaltijan puolesta.
Seuraavat tiedot on annettava vastaavasti kuin luvanhaltijan laatiessa INF-pyynnön EU CTP -portaalin (ja sen
komponentin INF STP:n) välityksellä:

-

-

lomakkeen kieli
pyynnön lähetyspäivä
luvan numero tai tulli-ilmoituksen numero, jos lupa ei vielä ole saatavilla siksi, että sitä haetaan
myöhemmin syöttämällä lisätietoja tulli-ilmoitukseen. Lisätietoja tulli-ilmoituksen ja/tai INFtietojenvaihdon viitteiden käytöstä on kappaleessa 5.4 Tulli-ilmoitusta käytetään lupahakemuksena.
luvanhaltijan ja/tai edustajan tunnistetietojen EORI-numero.
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Järjestelmä noutaa luvanhaltijan ja edustajan tiedot, kun EORI-numero on syötetty. Kun luvan numero syötetään,
järjestelmä täyttää haltijan tiedot automaattisesti, jos lupa voidaan hakea tullipäätösjärjestelmästä. Jos
lupanumeroa ei löydy tullipäätösjärjestelmästä, EORI-tiedot on täytettävä käsin. Jos lupa myönnetään tulliilmoituksen perusteella, EORI-tiedot on lisättävä käsin (koska niitä ei voida hakea kansallisista järjestelmistä).

Lisäksi tullivirkailijan on syötettävä INF-pyyntöön kuuluvien tavaroiden ja jalostettujen tuotteiden tiedot sekä
niiden paljoudet ja arvot.
Joukkolatauspohjilla voi ladata useita nimikkeitä ulkoiseen tiedostoon ja tuoda ne INF SP -sovellukseen. Nämä
Excel-pohjat ovat saatavilla järjestelmän kautta. Niiden ensimmäisessä taulukossa on ohjeet
massalähetyslomakkeen käytöstä. Ohjeissa kerrotaan, kuinka lomake täytetään ja kuinka tiedot voidaan tuoda tai
viedä CSV-tiedostoon. Pohjat sisältävät seuraavat kentät, jotka tulee täyttää jokaisen yksittäisen nimikkeen
osalta:
•

tavaran tullinimike, enintään 14 numeroa
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•
•
•

tavaran kuvaus
tavaran paljous ja siihen liittyvä paljousyksikkö
tavaran arvo (määrä ja valuutta)

ja valinnaisina tietoina:
•
•

kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittavat tiedot
tieto vastaavista tavaroista.

Kun tiedot on täytetty, tiedosto on muunnettava (vientitoiminto) pilkuilla erotelluksi arvotiedostoksi, jotta se
voidaan ladata järjestelmään.

4.4 INF-PYYNNÖN HYVÄKSYMINEN JA INF:IN LUOMINEN
Kun INF-pyyntö vastaanotetaan, se sisältää erityisen tehtävän koskien INF:in luomisen hyväksymistä.
Tullivirkailija voi jatkaa ja luoda INF:in valitsemalla pyyntölomakkeen alaosassa ”Kyllä” (yes). Ennen INF:in
luomista koskevan päätöksen tekemistä tullivirkailija voi tarkastella INF-pyynnön sisältöä napsauttamalla ”INFtiedot” (INF Data) -välilehteä. Asiaankuuluva ilmoitus INF-pyynnön hyväksymisestä valvovassa
tullitoimipaikassa lähetetään järjestelmän kautta luvanhaltijalle.
Jos valitaan ”Ei” (no), INF-pyyntö hylätään. Luvanhaltija saa INF-järjestelmän kautta asiaankuuluvan
ilmoituksen INF-pyynnön hylkäämisestä valvovassa tullitoimipaikassa.

Ennen sisäisen jalostuksen EX/IM-menettelyn tai ulkoisen jalostuksen IM/EX-menettelyn A jakson mukaisen
INF-pyynnön vahvistamista tullivirkailijan on tarkistettava, että talouden toimija on sisällyttänyt pyyntöön tiedot
vastaavista tavaroista. Tietoja tarkasteltaessa näytetään merkki ”√” vastaavia tavaroita sisältävien rivien edessä ja
rasti, ”x”, sellaisten rivien edessä, jotka eivät sisällä vastaavia tavaroita.
Jos INF sisältää vastaavia tavaroita, järjestelmä täyttää myöhemmissä käsittelyn vaiheissa tietyt INF:in
tietokentät automaattisesti. Jos INF:istä puuttuu tietoja vastaavista tavaroista, valvova tullitoimipaikka voi
muuttaa INF:iä myöhemmässä vaiheessa muutosmenettelyn avulla.

21

4.5 SISÄISEN JALOSTUKSEN IM/EX-MENETTELY
Sisäisen jalostuksen IM/EX-menettely on tullimenettely, jossa muut kuin unionitavarat asetetaan sisäiseen
jalostusmenettelyyn, minkä jälkeen ne jalostetaan, ja myöhemmin sisäinen jalostusmenettely päätetään
jälleenviemällä samassa tilassa olevat tavarat, välituotteet tai jalostetut tuotteet. Sisäinen jalostus voidaan päättää
myös asettamalla samassa tilassa olevat tavarat, välituotteet tai jalostetut tuotteet seuraavaan tullimenettelyyn
(tätä mahdollisuutta ei ole vielä ole käytettävissä INF-järjestelmässä).
Jos sisäisen jalostuksen IM/EX-menettely koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tarvitaan INF IP IM/EX.
Kun INF on luotu valvovassa tullitoimipaikassa, sen käsittely INF-järjestelmässä etenee seuraavasti:

-

Toiminnot, jotka tietyn tullitoimipaikan tulee suorittaa, löytyvät ruudun oikeasta yläkulmasta. Seuraavat
toiminnot ovat käytettävissä sisäisen jalostuksen IM/EX-menettelyssä:

4.5.1 INF:IN KÄSITTELY ASETTAMISTULLITOIMIPAIKASSA
Kun tavaroiden asettamista sisäiseen jalostusmenettelyyn koskevassa tulli-ilmoituksessa (pyydetyn menettelyn
menettelykoodi 51) viitataan INF:iin lisäasiakirjakoodilla C710 ja INF-numerolla, tullivirkailija kirjautuu INF
SP -järjestelmään ja etsii ilmoitettua INF-numeroa vastaavan INF:in vasemmassa reunassa olevan valikon ”Etsi
INF:iä” (Search for INF) -toiminnolla.

Jos INF:in tila on ”Käytettävissä” (Available), tullivirkailija voi jatkaa asettamisprosessia INF-järjestelmässä
napsauttamalla painiketta ”Aseta tavarat” (Place goods).
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Aukeavassa ikkunassa tulee syöttää seuraavat tulli-ilmoituksen tiedot:
-

tulli-ilmoituksen yleisviitenumero (MRN)
ilmoituksen tyyppi
pyydetyn menettelyn menettelykoodi
edeltävän menettelyn menettelykoodi.

Lisäksi on annettava seuraavat tiedot:
-

-

Muut kuin unionitavarat, jotka asetetaan sisäiseen jalostusmenettelyyn, tavaran tullinimike, tavaran
kuvaus, tavaroiden paljous ja arvo. Yllä olevaan kenttään syötetty MRN-numero siirretään
automaattisesti myös tähän kenttään.
Valitse tosiasiallinen päivämäärä, jolloin tavarat asetettiin menettelyyn, ja viimeinen päivä, jolloin
menettely voidaan päättää. Asettamisen tosiasiallinen päivämäärä voi olla kuluva päivä tai mikä tahansa
päivä menneisyydessä.

4.5.2 INF:IN KÄSITTELY MENETTELYN PÄÄTTÄVÄSSÄ TULLITOIMIPAIKASSA
Kun sisäiseen jalostusmenettelyyn asetettujen tavaroiden jälleenvientiä koskevassa tulli-ilmoituksessa viitataan
INF:iin lisäasiakirjakoodilla C710 ja INF-numerolla, menettelyn päättävän tullitoimipaikan tullivirkailija
kirjautuu INF SP -järjestelmään ja etsii ilmoitettua INF-numeroa vastaavan INF:in vasemmassa reunassa olevan
valikon ”Etsi INF:iä” (Search for INF) -toiminnolla.

Jos INF:in tila on ”Käytettävissä” (Available), tullivirkailija voi jatkaa päättävää prosessia INF-järjestelmässä.
Menettelyn päättävän tullitoimipaikan tullivirkailijan tulee napsauttaa painiketta ”Päätä menettely” (Discharge),
minkä jälkeen järjestelmä ohjaa hänet seuraavalle sivulle, jossa voidaan suorittaa seuraavat tehtävät.
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Tullivirkailijan tulee syöttää menettelyn päättämisen tosiasiallinen päivämäärä. Jos edellisessä vaiheessa
ilmoitettu menettelyn päättämisen määräaika on kulunut umpeen, tullivirkailija ohjataan sivulle, jossa hän
päättää, jatketaanko päättämismenettelyä määräajan umpeutumisesta huolimatta. Lisäkenttä perusteluja varten
lisätään järjestelmän seuraavaan versioon.

Myönteinen päätös mahdollistaa tullimenettelyn päättävän prosessin jatkamisen INF-järjestelmässä.
Seuraava toiminto on syöttää varsinaiset erityistiedot:

-

tulli-ilmoituksen yleisviitenumero (MRN)
sisäisessä jalostuksessa saatujen jalostettujen tuotteiden tiedot (tuotteiden tullinimike, tuotteiden
kuvaus, tuotteiden paljous ja paljousyksikkö, tuotteiden arvo ja valuutta)
valinnaisena on valintaruutu samassa tilassa olevien tavaroiden ja/tai välituotteiden tietojen täyttämistä
varten. Jos jokin näistä vaihtoehdoista valitaan, lisätiedot on lisättävä INF-järjestelmään sen mukaisesti.
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Huom.
Kun INF on käsitelty menettelyn päättävässä tullitoimipaikassa, sen käsittelyä voidaan
poistumistullitoimipaikassa. Joissakin tapauksissa INF:iä ei käsitellä enää poistumistullitoimipaikassa.

jatkaa

4.5.3 INF:IN KÄSITTELY POISTUMISTULLITOIMIPAIKASSA
INF:in käsittely poistumistullitoimipaikassa Poistumistullitoimipaikan tullivirkailija kirjautuu INF SP
-järjestelmään ja etsii tulli-ilmoituksessa ilmoitettua INF-numeroa vastaavan INF:in. Jos INF:in tila on
”Käytettävissä” (Available), tullivirkailija voi jatkaa poistumisprosessia INF-järjestelmässä. Hänen on
napsautettava painiketta ”Poistuminen” (Exit) voidakseen jatkaa poistumisen tuloksen rekisteröintiin.
Järjestelmä ohjaa hänet seuraavalle sivulle, jossa hän voi rekisteröidä kohdassa 4.5.2 ilmoitettua MRN-numeroa
koskevan poistumistuloksen.

Jos valitaan poistuminen, on annettava seuraavat tiedot:
-

MRN-numero kentässä, josta aukeaa menettelyn päättävien tulli-ilmoitusten MRN-numerot sisältävä
alasvetovalikko
tarkastustuloksen koodi
jos tulos oli tyydyttävä, poistumispäivä
jos tulos ei ollut tyydyttävä, poistumisen keskeytyspäivä
valinnaisena sinettien kunto.

4.6 SISÄISEN JALOSTUKSEN EX/IM-MENETTELY
Sisäisen jalostuksen EX/IM-menettely on tullimenettely, jossa ensin asetetaan ennakkovientiin vastaavina
tavaroina käytetyistä unionitavaroista valmistetut jalostetut tuotteet ja myöhemmin ilmoitetaan sisäiseen
jalostusmenettelyyn ne muut kuin unionitavarat, joiden sijasta unionitavaroita käytettiin vastaavina tavaroina.
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Sisäisen jalostuksen EX/IM-menettelyssä tarvitaan aina INF IP EX/IM. Kun INF on luotu valvovassa
tullitoimipaikassa, sen käsittely INF-järjestelmässä etenee seuraavasti:

Toiminnot, jotka tietyn tullitoimipaikan tulee suorittaa, löytyvät ruudun oikeasta yläkulmasta. Seuraavat
toiminnot ovat käytettävissä sisäisen jalostuksen EX/IM-menettelyssä:

4.6.1 INF:IN KÄSITTELY VIENTITULLITOIMIPAIKASSA
Kun sisäisessä jalostusmenettelyssä saatujen jalostettujen tuotteiden ennakkovientiä koskevassa tulliilmoituksessa (pyydetyn menettelyn menettelykoodi 11) viitataan sisäisen jalostuksen EX/IMmenettelyn INF:iin lisäasiakirjakoodilla C710 ja INF-numerolla, tullivirkailija kirjautuu INF SP järjestelmään ja etsii ilmoitettua INF-numeroa vastaavan INF:in vasemmassa reunassa olevan valikon
”Etsi INF:iä” (Search for INF) -toiminnolla. Jos INF:in tila on ”Käytettävissä” (Available),
vientitullitoimipaikan tullivirkailija voi jatkaa prosessia INF-järjestelmässä.

Aukeavassa ikkunassa tulee syöttää seuraavat tulli-ilmoituksen tiedot:
•

•
•

tiedot sisäisessä jalostuksessa saaduista jalostetuista tuotteista, jotka viedään ennakkovientinä
(tuotteiden tullinimike, tuotteiden kuvaus, tuotteiden paljous ja paljousyksikkö, tuotteiden arvo ja
valuutta)
päivä, jona ennakkovientiä koskeva tulli-ilmoitus on hyväksytty sisäisen jalostuksen EX/IMmenettelyssä
tulli-ilmoituksen yleisviitenumero (MRN)

26

•

Lisäksi on syötettävä tiedot niistä muista kuin unionitavaroista, jotka ennakkoviennin perusteella
voidaan asettaa sisäisen jalostuksen EX/IM-menettelyyn:
o vastaavien tavaroiden tullinimike
o vastaavien tavaroiden kaupallinen laatu ja tekniset ominaisuudet
o tavaroiden tunnistetiedot
o tieto siitä, sovelletaanko muihin kuin unionitavaroihin polkumyynti-, tasoitus-, suoja- tai
muuta lisätullia myönnytysten keskeyttämisen vuoksi
o niitä muita kuin unionitavaroita, jotka voidaan asettaa sisäisen jalostuksen EX/IMmenettelyyn tämän käsittelyssä olevan MRN:n sisältävän tulli-ilmoituksen perusteella,
koskeva tullinimike, kuvaus, paljous ja paljousyksikkö sekä arvo tietyssä valuutassa
o sisäisessä jalostusmenettelyssä vastaavilla tavaroilla korvattujen muiden kuin
unionitavaroiden viimeinen menettelyyn asettamispäivä.

Vastaavat tavarat ja tavarat
Sisäisen jalostuksen EX/IM-menettelyssä käsitellään ensin sellaisten unionissa jalostettujen tuotteiden
poistuminen, joiden valmistuksessa on käytetty unionitavaroita vastaavina tavaroina. Muiden kuin
unionitavaroiden tuonti käsitellään myöhemmässä vaiheessa. Sisäisen jalostuksen IM/EX-menettelyssä muut
kuin unionitavarat asetetaan sisäiseen jalostukseen, mutta joissakin tapauksissa valmistaja vielä odottaa muita
kuin unionitavaroita käsiteltäväksi. Logistisista ja taloudellisista syistä unionitavaroita voidaan käyttää muiden
kuin unionitavaroiden sijasta joko kokonaan tai osittain vastaavina tavaroina, jotta tuotteiden jalostaminen voi
jatkua tehtaalla. Myöhemmin asetetaan menettelyyn vastaavina tavaroina käytettyjä unionitavaroita vastaava
paljous muita kuin unionitavaroita.

4.6.2 INF:IN KÄSITTELY POISTUMISTULLITOIMIPAIKASSA
INF:in käsittely poistumistullitoimipaikassa Poistumistullitoimipaikan tullivirkailija kirjautuu INF SP
-järjestelmään ja etsii tulli-ilmoituksessa ilmoitettua INF-numeroa vastaavan INF:in. Jos INF:in tila on
”Käytettävissä” (Available), tullivirkailija voi jatkaa poistumisprosessia INF-järjestelmässä. Hänen on
napsautettava painiketta ”Poistuminen” (Exit) voidakseen jatkaa poistumisen tuloksen rekisteröintiin.
Järjestelmä ohjaa hänet seuraavalle sivulle, jossa hän voi rekisteröidä kohdassa 4.6.1 ilmoitettua MRN-numeroa
koskevan poistumistuloksen.

Jos valitaan poistuminen, on annettava seuraavat tiedot:
• MRN-numero kentässä, josta aukeaa aiempien vientimenettelyjen MRN-numerot sisältävä
alasvetovalikko
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• tarkastustuloksen koodi
• jos tulos oli tyydyttävä, poistumispäivä
• jos tulos ei ollut tyydyttävä, poistumisen keskeytyspäivä
• valinnaisena sinettien kunto.

4.6.3 INF:IN KÄSITTELY ASETTAMISTULLITOIMIPAIKASSA
Kun muiden kuin unionitavaroiden asettamista sisäiseen jalostusmenettelyyn koskevassa tulliilmoituksessa (menettelykoodi 5111) viitataan INF:iin lisäasiakirjakoodilla C710 ja INF-numerolla,
tullivirkailija kirjautuu INF SP -järjestelmään ja etsii ilmoitettua INF-numeroa vastaavan INF:in
vasemmassa reunassa olevan valikon ”Etsi INF:iä” (Search for INF) -toiminnolla. Jos INF:in tila on
”Käytettävissä” (Available), tullivirkailija voi jatkaa asettamisprosessia INF-järjestelmässä
napsauttamalla painiketta ”Aseta tavarat” (Place goods).

Aukeavassa ikkunassa tulee syöttää seuraavat tulli-ilmoituksen tiedot:
•tulli-ilmoituksen antamispäivä
•tulli-ilmoituksen yleisviitenumero (MRN)
•ilmoituksen tyyppi
•pyydetyn menettelyn menettelykoodi
•edeltävän menettelyn menettelykoodi.

Lisäksi on syötettävä seuraavat tiedot muista kuin unionitavaroista, jotka asetetaan sisäisen jalostuksen
EX/IM-menettelyyn:
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•

vastaavien tavaroiden tullinimike

•

vastaavien tavaroiden kaupallinen laatu ja tekniset ominaisuudet

•

tavaroiden tunnistetiedot

•

tieto siitä, sovelletaanko muihin kuin unionitavaroihin polkumyynti-, tasoitus-, suoja- tai
muuta lisätullia myönnytysten keskeyttämisen vuoksi

•

niitä muita kuin unionitavaroita, jotka nyt asetetaan sisäisen jalostuksen EX/IM-menettelyyn
tämän käsittelyssä olevan MRN:n sisältävän tulli-ilmoituksen perusteella, koskeva tullinimike,
kuvaus, paljous ja paljousyksikkö sekä arvo tietyssä valuutassa.

4.7 ULKOISEN JALOSTUKSEN EX/IM-MENETTELY
Ulkoisen jalostuksen EX/IM-menettely on tullimenettely, jossa unionitavarat luovutetaan ulkoiseen
jalostusmenettelyyn jalostettavaksi unionin tullialueen ulkopuolisessa kolmannessa maassa ja tuodaan takaisin ja
luovutetaan vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitullista vapautettuina.
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Ulkoisen jalostuksen EX/IM-menettely kattaa sekä ”normaalin” jalostamisen että korjauksen, myös jos käytetään
vakiovaihtojärjestelmän korvaavia tuotteita. (Huom. Tapaukset, joissa yksityishenkilö korjauttaa omistamansa
tuotteen, eivät kuulu INF-järjestelmän piiriin.)
Ulkoisen jalostuksen EX/IM-menettelyssä tarvitaan aina INF OP EX/IM. Kun INF on luotu valvovassa
tullitoimipaikassa, sen käsittely INF-järjestelmässä etenee seuraavasti:

Toiminnot, jotka tietyn tullitoimipaikan tulee suorittaa, löytyvät ruudun oikeasta yläkulmasta. Seuraavat
toiminnot ovat käytettävissä ulkoisen jalostuksen EX/IM-menettelyssä:

4.7.1 INF:IN KÄSITTELY ASETTAMISTULLITOIMIPAIKASSA
Kun tavaroiden asettamista ulkoiseen jalostusmenettelyyn koskevassa tulli-ilmoituksessa (pyydetyn menettelyn
menettelykoodi 21) viitataan INF:iin lisäasiakirjakoodilla C710 ja INF-numerolla, tullivirkailija kirjautuu INF
SP -järjestelmään ja etsii ilmoitettua INF-numeroa vastaavan INF:in vasemmassa reunassa olevan valikon ”Etsi
INF:iä” (Search for INF) -toiminnolla. Jos INF:in tila on ”Käytettävissä” (Available), tullivirkailija voi jatkaa
asettamisprosessia INF-järjestelmässä napsauttamalla painiketta ”Aseta tavarat” (Place Goods).
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Aukeavassa ikkunassa tulee syöttää seuraavat tulli-ilmoituksen tiedot:
-

tulli-ilmoituksen yleisviitenumero (MRN)
ilmoituksen tyyppi
pyydetyn menettelyn menettelykoodi
edeltävän menettelyn menettelykoodi.

Lisäksi on annettava seuraavat tiedot:
-

ulkoiseen jalostusmenettelyyn asetettavien unionitavaroiden tiedot, joihin sisältyy niiden tullinimike,
kuvaus, paljous ja paljousyksikkö sekä arvo tietyssä valuutassa
jalostettujen tuotteiden viimeinen jälleentuontipäivä.

4.7.2 INF:IN KÄSITTELY POISTUMISTULLITOIMIPAIKASSA
INF:in käsittely poistumistullitoimipaikassa Poistumistullitoimipaikan tullivirkailija kirjautuu INF SP
-järjestelmään ja etsii tulli-ilmoituksessa ilmoitettua INF-numeroa vastaavan INF:in. Jos INF:in tila on
”Käytettävissä” (Available), tullivirkailija voi jatkaa poistumisprosessia INF-järjestelmässä. Hänen on
napsautettava painiketta ”Poistuminen” (Exit) voidakseen jatkaa poistumisen tuloksen rekisteröintiin.
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Järjestelmä ohjaa hänet seuraavalle sivulle, jossa hän voi rekisteröidä kohdassa 4.7.1 ilmoitettua MRN-numeroa
koskevan poistumistuloksen.

Jos valitaan poistuminen, on annettava seuraavat tiedot:
-

MRN-numero kentässä, josta aukeaa aiempien menettelyyn asettavien tulli-ilmoitusten MRN-numerot
sisältävä alasvetovalikko
tarkastustuloksen koodi
jos tulos oli tyydyttävä, poistumispäivä
jos tulos ei ollut tyydyttävä, poistumisen keskeytyspäivä
valinnaisena sinettien kunto.

4.7.3 INF:IN

KÄSITTELY VAPAASEEN
TULLITOIMIPAIKASSA

LIIKKEESEEN

LUOVUTTAVASSA

Kun ulkoisessa jalostuksessa saatujen jalostettujen tuotteiden jälleentuontia koskevassa tulliilmoituksessa (menettelykoodi 6121) viitataan INF:iin lisäasiakirjakoodilla C710 ja INF-numerolla,
vapaaseen liikkeeseen luovuttavan tullitoimipaikan tullivirkailija kirjautuu INF SP -järjestelmään ja
etsii ilmoitettua INF-numeroa vastaavan INF:in vasemmassa reunassa olevan valikon ”Etsi INF:iä”
(Search for INF) -toiminnolla. Jos INF:in tila on ”Käytettävissä” (Available), tullivirkailija voi jatkaa
luovutusprosessia INF-järjestelmässä. Tullivirkailijan tulee napsauttaa painiketta ”Jälleentuonti”
(Release), minkä jälkeen järjestelmä ohjaa hänet seuraavalle sivulle, jossa voidaan suorittaa seuraavat
tehtävät.

Tullivirkailija syöttää jalostettujen tuotteiden tosiasiallisen jälleentuontipäivän.
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Jos edellisessä vaiheessa ilmoitettu jalostettujen tuotteiden jälleentuonnin määräaika on kulunut umpeen,
tullivirkailija ohjataan sivulle, jossa hän päättää, jatketaanko luovutusmenettelyä määräajan umpeutumisesta
huolimatta. Lisäkenttä perusteluja varten lisätään järjestelmän seuraavaan versioon.

Seuraava vaihe on jalostettujen tuotteiden rekisteröinti vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
Aukeavassa ikkunassa tulee syöttää seuraavat tulli-ilmoituksen tiedot:
-

tulli-ilmoituksen yleisviitenumero (MRN)
ilmoituksen tyyppi
pyydetyn menettelyn menettelykoodi
edeltävän menettelyn menettelykoodi.
jälleentuonnin päivämäärä näytetään vain luku -tilassa sen mukaan, mitä valittiin INF-järjestelmässä
vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan prosessin ensimmäisessä vaiheessa.
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Seuraavat tiedot on annettava:
-

jälleentuotavien jalostettujen tuotteiden tiedot, joihin sisältyvät niiden tullinimike, kuvaus, paljous (ja
paljousyksikkö) sekä arvo (tietyssä valuutassa).

4.8 ULKOISEN JALOSTUKSEN IM/EX-MENETTELY
Ulkoisen jalostuksen IM/EX-menettely on tullimenettely, jossa unionin tullialueen ulkopuolella
vastaavista tavaroista tuotetut muut kuin unionituotteet luovutetaan ensin vapaaseen liikkeeseen
unionin tullialueella. Menettelyn päättämisen määräajan kuluessa ne unionitavarat, joiden sijasta
vastaavia tavaroita käytettiin, asetetaan ulkoiseen jalostusmenettelyyn, jotta ne voidaan viedä unionin
tullialueen ulkopuolelle. Kun jalostetut tuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, voidaan vaatia
vakuus. Vakuuden määrä määritetään tavanomaisen erga omnes -tullin mukaan lasketun tuontitullin ja
ulkoisen jalostusmenettelyn mukaan lasketun tuontitullin erotuksena.
Ulkoisen jalostuksen IM/EX-menettely kattaa vain tapaukset, joissa käytetään vastaavia tavaroita.
Ulkoisen jalostuksen IM/EX-menettely ei koske korvaavien tuotteiden ennakkotuontia
vakiovaihtojärjestelmässä.
Jos ulkoisen jalostuksen IM/EX-menettely koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tarvitaan aina
INF OP IM/EX. Kun INF on luotu valvovassa tullitoimipaikassa, sen käsittely INF-järjestelmässä
etenee seuraavasti:
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4.8.1 INF:IN

KÄSITTELY VAPAASEEN
TULLITOIMIPAIKASSA

LIIKKEESEEN

LUOVUTTAVASSA

Kun ulkoisessa jalostusmenettelyssä saatuja jalostettuja tuotteita koskevassa tulli-ilmoituksessa
(pyydetyn menettelyn menettelykoodi 46 tai, kunnes kansalliset tuontijärjestelmät päivitetään UTK:n
mukaisesti, 48 B07) viitataan INF:iin lisäasiakirjakoodilla C710 ja INF-numerolla, tullivirkailija
kirjautuu INF SP -järjestelmään ja etsii ilmoitettua INF-numeroa vastaavan INF:in vasemmassa
reunassa olevan valikon ”Etsi INF:iä” (Search for INF) -toiminnolla. Jos INF:in tila on
”Käytettävissä” (Available), vapaaseen liikkeeseen luovuttavan tullitoimipaikan tullivirkailija voi
jatkaa prosessia INF-järjestelmässä napsauttamalla painiketta ”Jälleentuonti” (Release).

Aukeavassa ikkunassa tulee syöttää seuraavat tulli-ilmoituksen tiedot:
-

tulli-ilmoituksen yleisviitenumero (MRN)
ilmoituksen tyyppi
pyydetyn menettelyn menettelykoodi
edeltävän menettelyn menettelykoodi.
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Seuraavat tiedot on annettava:
-

tiedot ulkoisessa jalostuksessa saaduista tuotteista, joihin sovelletaan ennakkotuontia (tuotteiden
tullinimike, tuotteiden kuvaus, tuotteiden paljous ja paljousyksikkö, tuotteiden arvo ja valuutta)

-

päivä, jolloin viimeistään on asetettava ulkoisen jalostuksen menettelyyn ne unionitavarat, joiden sijasta
jalostettujen tuotteiden valmistamisessa käytettiin muita kuin unionitavaroita vastaavina tavaroina

-

Jos vaaditaan vakuus, on rastittava kyseinen valintaruutu ja annettava seuraavat tiedot:
o vakuuden viitenumero (GRN)
o vakuuden määrä
o valuutta.
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4.8.2 INF:IN KÄSITTELY ASETTAMISTULLITOIMIPAIKASSA
Kun unionitavaroiden ulkoisen jalostuksen IM/EX-menettelyyn asettamista koskevassa tulliilmoituksessa (menettelykoodi 2146 tai, kunnes kansalliset tuontijärjestelmät päivitetään UTK:n
mukaisesti, 2148) viitataan INF:iin lisäasiakirjakoodilla C710 ja INF-numerolla, tullivirkailija
kirjautuu INF SP -järjestelmään ja etsii ilmoitettua INF-numeroa vastaavan INF:in vasemmassa
reunassa olevan valikon ”Etsi INF:iä” (Search for INF) -toiminnolla. Jos INF:in tila on
”Käytettävissä” (Available), tullivirkailija voi jatkaa asettamisprosessia INF-järjestelmässä
napsauttamalla painiketta ”Aseta tavarat” (Place goods).

Ensin tullivirkailijan on valittava unionitavaroiden tosiasiallinen menettelyyn asettamisen päivä.

Aukeavassa ikkunassa tulee syöttää seuraavat tulli-ilmoituksen tiedot:
-

tulli-ilmoituksen yleisviitenumero (MRN)
ilmoituksen tyyppi
pyydetyn menettelyn menettelykoodi
edeltävän menettelyn menettelykoodi.
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Jos käytettiin vastaavia tavaroita, on napsautettava ”Vastaavat tavarat” (Equivalent goods) -valitsinta ja
syötettävä niitä koskevat tiedot.

Lisäksi on annettava seuraavat tiedot:
-

kyseisellä MRN:llä ulkoiseen jalostusmenettelyyn asetettavien unionitavaroiden tiedot, jotka sisältävät
tavaroiden tullinimikkeen, kuvauksen, paljouden ja arvon.

4.8.3 INF:IN KÄSITTELY POISTUMISTULLITOIMIPAIKASSA
INF:in käsittely poistumistullitoimipaikassa Poistumistullitoimipaikan tullivirkailija kirjautuu INF SP
-järjestelmään ja etsii tulli-ilmoituksessa ilmoitettua INF-numeroa vastaavan INF:in. Jos INF:in tila on
”Käytettävissä” (Available), tullivirkailija voi jatkaa poistumisprosessia INF-järjestelmässä. Hänen on
napsautettava painiketta ”Poistuminen” (Exit) voidakseen jatkaa poistumisen tuloksen rekisteröintiin.
Järjestelmä ohjaa hänet seuraavalle sivulle, jossa hän voi rekisteröidä kohdassa 4.8.2 ilmoitettua MRN-numeroa
koskevan poistumistuloksen.
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Jos valitaan poistuminen, on annettava seuraavat tiedot:
-

MRN-numero kentässä, josta aukeaa aiempien menettelyyn asettavien tulli-ilmoitusten MRN-numerot
sisältävä alasvetovalikko
tarkastustuloksen koodi
jos tulos oli tyydyttävä, poistumispäivä
jos tulos ei ollut tyydyttävä, poistumisen keskeytyspäivä
valinnaisena sinettien kunto.
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5 ERITYISTAPAUKSIA
5.1 TULLISINETTIEN KÄYTTÖ
Tullisinettien kunnon tarkistaminen on eräs tietoelementti, joka on määritelty BPM L4:ssä osaksi
poistumistulosta. Poistumistulokseen merkitään poistumispäivä ja poistumistulos. Sinetin (sinettien) kunto on
valinnainen elementti, koska sinetit liittyvät periaatteessa vientisääntöihin eivätkä INF-tietojenvaihtoon.
Erityistapauksissa lähtöpaikan tulli voi päättää asettaa tullisinetin tuotteille (jotka ovat arvokkaita tai joihin
liittyy merkittäviä verotuksellisia intressejä (esimerkiksi tavarat, joilla on korkeat tullit tai jotka on oleellista
suojata, esimerkiksi taideteokset tai herkät materiaalit)). Tällaiset sinetit tarkastetaan fyysisesti EU:n tullialueen
poistumistullitoimipaikoissa. Tämän tarkistuksen tulos kirjataan järjestelmään.
Jos kaikki on johdonmukaista, vienti sallitaan ja INF vahvistetaan.
Muussa tapauksessa vienti peruutetaan eikä INF-tietoja anneta.
Jos vientimenettelyssä käytetään tullisinettejä, niiden kunto kirjataan järjestelmään. Menettelyn päättävä
tullitoimipaikka (vientitullitoimipaikka) voi asettaa jalostetuille tavaroille tullisinettejä esimerkiksi siksi, että
tavarat saatetaan varastaa matkalla poistumispaikkaan. Jos sinetit ovat rikkoutuneet, tulli tarkistaa syyn. Jos syy
on hyväksyttävä (esimerkiksi liikenneonnettomuus), tulli voi uusia sinetit ja sallia jälleenviennin.
Talouden toimija voi käyttää omia sinettejään, mutta tulli voi silti päättää asettaa lähetykseen omat sinettinsä.
Vaikka vientierä olisi sinetöity talouden toimijan omilla sineteillä, niiden kunnolla ei ole INF:in kannalta
merkitystä.

5.2 VAPAASEEN

LIIKKEESEEN
POIKKEUSTEN KÄSITTELY

LUOVUTUSTA

KOSKEVIEN

Esimerkkitapaus: Tavarat on asetettu sisäisen jalostuksen IM/EX-menettelyyn, ja ne on tarkoitus jälleenviedä
jalostettuina tuotteina. Suunnitelmat kuitenkin muuttuvat, ja jalostetut tuotteet tai välituotteet luovutetaan
vapaaseen liikkeeseen. INF-pyyntö on pantu vireille ja INF on käsitelty asettamistullitoimipaikassa, mutta
menettelyn päättävässä tullitoimipaikassa INF:iä on muokattava. Ilmoittaja mainitsee INF-numeron vapaaseen
liikkeeseen luovutusta koskevassa tulli-ilmoituksessa, ja toimivaltaiset tulliviranomaiset muuttavat INF:iä
vastaavasti.

Huom. Tässä noudatetaan
•
•

UTK:n delegoidun asetuksen 176 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohtaa: ”kun [jalostusmenettelyn
päättämistä koskeva tulli-ilmoitus] annetaan, [siinä] on mainittava asiaankuuluva INF-numero.”
UTK:n delegoidun asetuksen 181 artiklan 3 kohtaa: ”Jos tulli-ilmoituksessa [...] on viittaus INF:iin,
toimivaltaisten tulliviranomaisten on lisättävä koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla INF:iä varten
käyttöön otettuun sähköiseen järjestelmään asiaankuuluvat liitteen 71–05 A jaksossa säädetyt
tietoelementit.”

40

5.3 POISTUMISTA EI OLE VAHVISTETTU INF SP -JÄRJESTELMÄSSÄ
Mitä tapahtuu esimerkiksi sisäisen jalostuksen EX/IM-menettelyn vaiheessa, jossa tavarat asetetaan menettelyyn,
jos havaitaan, että jalostettujen tuotteiden poistumista ei ole vahvistettu INF SP -järjestelmässä, mutta
poistuminen voidaan sen sijaan varmistaa varsinaisesta tulli-ilmoituksesta?
Toimivaltainen tulliviranomainen ratkaisee tällaiset tapaukset.
Ilmoittaja täyttää vaatimukset, sillä hän on pyytänyt INF:in luomista ja toimittanut kaikki tarvittavat tiedot.
Tulliviranomaisen on päätettävä, päivitetäänkö INF:iä sen jälkeen, kun tavaroiden poistuminen on vahvistettu tai
jätetty vahvistamatta. Tämän kohdan täyttää aina tulliviranomainen, ei INF:in haltija.

5.4 TULLI-ILMOITUSTA KÄYTETÄÄN LUPAHAKEMUKSENA
Tällaiset tapaukset ovat harvinaisia, ja tulliviranomaiset käsittelevät ne pääasiassa kansallisella tasolla. Vain
ulkoisen jalostuksen EX/IM-menettely voisi sallia tällaisen tulli-ilmoituksen käyttämisen lupana (UTK:sta
annetun delegoidun asetuksen 163 artiklan 2 kohdan d ja e alakohtien valossa tämä mahdollisuus on selvästi
poikkeus).
Kun tulli-ilmoitusta käytetään lupahakemuksena ja tulli-ilmoituksessa on viitattava INF:in numeroon,
käytettävissä on kaksi mahdollista ratkaisua:
1.

2.

Tulli-ilmoituksen numero ilmoitetaan käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa INF-pyynnön kohdassa
”Luvan/ilmoituksen numero”. Tämän jälkeen tulli-ilmoitusta muutetaan myöhemmin siten, että
kenttään 44 lisätään INF-järjestelmän tuottama INF-numero.
Kaupan alan toimija merkitsee kohtaan ”Luvan/ilmoituksen numero” tulli-ilmoituksen kenttään
7 ilmoitetun oman viitenumeronsa, johon lisätään nollia, jos sen pituus on alle 18 merkkiä. Kun INFpyyntö on hyväksytty, kaupan alan toimija lisää INF-numeron tulli-ilmoituksen kenttään 44 . Kun INFtietojen yhdenmukaisuus tulli-ilmoituksen kanssa on tarkastettu, tullivirkailija merkitsee tulliilmoituksen numeron MRN-kenttään.

Näistä ratkaisuista on keskusteltu, ja kukin jäsenvaltio voi valita jommankumman vaihtoehdoista, kunnes
lopullinen ratkaisu saadaan käyttöön INF-järjestelmässä.

5.5 LISÄÄ INF (INSERT INF) -TOIMINTO
Tätä toimintoa käytetään, kun kyse on B jakson mukaisesta tulliviranomaisten välisestä vakioidusta
tietojenvaihdosta, jos INF-tietoelementit eivät vielä ole saatavilla INF:iin liittyvässä sähköisessä järjestelmässä.

5.6 INF:IN PERUUTTAMINEN
Esimerkkejä INF:in peruuttamisesta on täsmennettävä.
Tällä hetkellä luvanhaltija ei pysty muuttamaan INF-pyyntöä. Sen sijaan on rekisteröitävä uusi INF-pyyntö.

41

6 PROSESSIVIITTEET
Talouden toimija
-

INF-pyynnön luominen: L4-INF-01-01

Tullivirkailija
-

INF:in muuttaminen: L4-INF-01-03
Peruuttaminen: L4-INF-01-10
INF:in käsittely asettamistullitoimipaikassa: L4-INF-01-04
INF:in käsittely asettamistullitoimipaikassa: L4-INF-01-05
INF:in käsittely vapaaseen liikkeeseen luovuttavassa tullitoimipaikassa L4-INF-01-06
INF:in käsittely menettelyn päättävässä tullitoimipaikassa L4-INF-01-07
INF:in käsittely vientitullitoimipaikassa L4-INF-01-08
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