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Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti
Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja
Valmisteverotuslainsäädännössä väliaikaisesti rekisteröidyllä vastaanottajalla tarkoitetaan yritystä tai yksityishenkilöä, joka voi ansiotoiminnassaan satunnaisesti vastaanottaa valmisteverottomina lähetettyjä
tuotteita. Tuotteet voidaan vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta.
Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja on velvollinen suorittamaan tuotteista valmisteveron Suomeen.
Väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana toimiminen vaatii Tullin tekemän väliaikaisen, yhtä
vastaanottoa koskevan rekisteröinnin. Rekisteröinti tehdään vain silloin, kun kyse on yhdenmukaistetun
valmisteverotuksen alaisten tuotteiden vastaanottamisesta.

Muu satunnainen vastaanottaja
Muuna satunnaisena vastaanottajana toimiminen ei vaadi Tullin antamaa erillistä lupaa tai rekisteröintiä, mutta jäljempänä selostettavia menettelyjä on kuitenkin noudatettava. Myös silloin, kun Suomessa
vastaanotetaan tuotteita, joista on jo suoritettu valmistevero toisessa EU-maassa, on vastaanottaja velvollinen suorittamaan valmisteveron Suomeen.
Yksityishenkilöiden vastaanottamien valmisteveron alaisten tuotteiden verokohtelusta saa tietoa Tullin
asiakasohjeista Ulkomailta vastaanotetun lahjan tulli- ja verokohtelu (nro 10) ja Netistä ostamisen opas
yksityishenkilölle (nro 19).
Alkoholin maahantuonnissa tarvittavista luvista antaa tietoja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, valvira.fi.

>> Asiakasohjeet löytyvät Tullin verkkosivuilta
> Asiakasohjeet
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Mistä tuotteista on maksettava valmisteveroa
Yhdenmukaistetut valmisteverot
1.

Alkoholi- ja alkoholijuomavero
– olut
– viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat
– välituotteet (mm. väkevöidyt viinit, ym., joissa on alkoholia enintään 22 tilavuusprosenttia)
– etyylialkoholi (mm. viinat ja liköörit).

2.

Tupakkavero
– savukkeet
– sikarit ja pikkusikarit
– piippu- ja savuketupakka
– lisäksi kannetaan kansallista valmisteveroa myös muista tupakkaa sisältävistä tuotteista
ja savukepaperista.

3.

Nestemäiset polttoaineet
– moottoribensiini (lyijyllinen, lyijytön, sekoitus)
– dieselöljy
– kevyt polttoöljy
– raskas polttoöljy
– lentopetroli
– lentobensiini.

4.

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmistevero
– sähkö
– kivihiili
– maakaasu.

Kansalliset valmisteverot
1.

Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero
– Veron alaisia tuotteita ovat mm. erilaiset makeis- ja suklaavalmisteet, makeutettu kaakao- jauhe,
jäätelö, sorbetti, vedet, mehut, erilaiset juomien valmistukseen tarkoitetut tiivisteet ja jauheet. Veronalaisia tuotteita ovat myös pääsääntöisesti eräät erityisruokavaliovalmisteet, erilaiset urheilujuomat, energiageelit, makusiirapit sekä soija- ja kaurajuomat.

2.

Juomapakkausvero
– pakkaukset, jotka sisältävät sellaisenaan juotavaa, tullitariffin ryhmään 22 kuuluvaa juomaa
(paitsi nestepakkauskartongista valmistetut pakkaukset, tilavuudeltaan yli viiden litran pakkaukset ja pakkaukset, jotka sisältävät juomia, jotka on luovuttanut kulutukseen juomapakkausverolaissa tarkoitettu pientuottaja).

3.

Öljyjätemaksu
–
voiteluöljyt (ks. tariffinimike 2710)
–
voiteluvalmisteet (ks. tariffinimike 3403).

3 (5)
4.

Öljysuojamaksu
– Maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä peritään öljysuojamaksua. (Öljysuojamaksullista öljyä ovat tullitariffin nimikkeisiin 2707, 2709 ja 2710 kuuluvat nestemäiset tuotteet. Tällaisia ovat mm. raakaöljyt ja siitä saadut öljytuotteet sekä maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä
saadut öljyt).

Miten pitää toimia
1) Vastaanotto EU:n alueelta
Kaupalliset siirrot
Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja saa ansiotoiminnassaan vastaanottaa tiettynä ajankohtana tietyn
määrän yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti verottomina toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta. Hän ei saa pitää hallussaan eikä lähettää verottamattomia
tuotteita. Ennen tuotteiden lähettämistä tulee lähetettävistä tuotteista tehdä ilmoitus tulliviranomaiselle
ja niistä suoritettavasta valmisteverosta tulee antaa vakuus. Ilmoituksen ja vakuuden vastaanotettuaan
tulliviranomainen myöntää toimijalle oikeuden toimia väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana. Oikeus koskee yhtä vastaanotettavaa erää.
Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden verottomissa siirroissa on käytettävä tietokoneistettua järjestelmää ja sähköistä hallinnollista asiakirjaa. Menettelystä voi lukea tarkemmin EMCS:stä ja
verottomien tuotteiden siirtomenettelyistä annetusta asiakasohjeesta.
Kun toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettuja yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita
siirrettään Suomeen, kannettaan niistä valmistevero Suomessa. Lähettäjän on varustettava tuotteet lähtöjäsenvaltiossa yksinkertaistetulla asiakirjalla. Ennen tuotteiden lähettämistä on tuotteista annettava ilmoitus tulliviranomaiselle ja niistä on asetettava vakuus.
Jos kyseessä ovat kansallisen valmisteveron alaiset tuotteet, ei ennakkoilmoitusta tai vakuutta tarvita.

Yksityishenkilön hankinnat
Yksityishenkilö voi hankkia vain kulutukseen luovutettuja tuotteita.
Jos yksityishenkilö hankkii toisesta jäsenvaltiosta omaan käyttöönsä valmisteveronalaisia tuotteita, jotka
toinen yksityishenkilö tai ammattimainen elinkeinonharjoittaja kuljettaa Suomeen, eikä kyse ole matkustajatuonnista tai etämyynnistä, on yksityishenkilön maksettava vastaanotetuista tuotteista valmistevero
Suomeen.
Yksityishenkilön on ennen yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirron aloittamista
annettava tulliviranomaiselle ilmoitus Suomeen lähetettävistä tuotteista sekä annettava vakuus
valmisteverojen suorittamisesta.
Jos kyseessä ovat kansallisen valmisteveron alaiset tuotteet, ei ennakkoilmoitusta tai vakuutta tarvita.

Vakuuden asettaminen
Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisista tuotteista Tulli vaatii vakuuden, joka on tuotteista myöhemmin kannettavaksi tulevan veron suuruinen. Vakuuslomake voidaan täyttää Tullin toimipisteissä,
se löytyy myös Tullin verkkosivuilta.
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Vakuuslomakkeen mukana tulee olla pro forma -lasku tai kauppalasku sekä tilaus tai tilausvahvistus,
josta ilmenevät tiedot lähettäjästä ja tavarasta. Vakuus on asetettava ja suoritettava Tullin toimipisteen
kassaan tai pankkitilille. Vakuus voidaan tarvittaessa asettaa myös faksilla/postitse.
Mikäli vakuudet koskevat tuotteita, jotka kuuluvat yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piirin ja ne
siirretään väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä, tuotteiden kuljettamiseen EMCSjärjestelmässä tarvitaan ostajan luvan valmisteveronumero, jonka väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja
saa Tullin valmisteverotuksesta vakuuden asetettuaan.
Kun kyse on kulutukseen luovutetuista yhdenmukaistetun valmisteveron alaisista tuotteista, asetetaan
vakuus kuten yllä, mutta ostajan luvan valmisteveronumeroa ei tarvita. Vakuus on syytä asettaa heti
tavaran tilaamisen jälkeen, sillä myyjä ei saa lähettää tuotteita, ennen kuin vakuuslomakkeen (ks. liite)
Suomen tullilaitoksen vahvistama 1. kappale on saapunut lähettäjälle.
Kansallisten valmisteverojen alaisia tuotteita (ks. edellä) vastaanottaessa ei tarvitse asettaa vakuutta.

2) Tuonti EU:n ulkopuolelta
Jos väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja vastaanottaa tuotteita rekisteröidyltä lähettäjältä, joka tuonnin jälkeen asettaa tuotteet väliaikaisen verottomuuden järjestelmään, on väliaikaisesti rekisteröidyn
vastaanottajan asetettava vakuus vastaanotettavista tuotteista.
Jos tuotteita tuodaan yhteisön ulkopuolelta, eikä niitä aseteta välittömästi niiden maahantuonnin jälkeen
väliaikaisen verottomuuden järjestelmään, verotuksen toimittamiseen ja muuhun menettelyyn sovelletaan pääsääntöisesti, mitä tullista säädetään tai määrätään. Tulli kantaa valmisteveron tullaussäännösten
mukaisesti käteistullauspisteissä, ja luovuttaa tavaran asiakkaalle vasta, kun asiakas on maksanut verot.
Tätä menettelyä ei kuitenkaan sovelleta, jos verovelvollinen on tullilaissa tarkoitettu rekisteröity asiakas.
Näissä tapauksissa valmisteverotuksen hoitavat Tullin valmisteverotuksen toimipisteet.
Tulli ei vaadi vakuuksia EU:n ulkopuolelta tapahtuvassa tuonnissa.

Miten veroilmoitus tehdään
Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja tai muu satunnainen maahantuoja antaa Tullille veroilmoituksen
neljän arkipäivän (ma–pe) kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut tuotteet tai veron suorittamisvelvollisuus on muutoin syntynyt, tämä päivä mukaan luettuna. Hän voi toimittaa veroilmoituksen myös postitse tuossa määräajassa.
Neljän arkipäivän ilmoitusaikaa ei sovelleta, jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan, että tuotteet on
tuotu maahan tai vastaanotettu noudattamatta valmisteverotuslain verotusta ja valvontaa koskevia
säännöksiä.
Veroilmoituslomakkeita saa Tullin toimipisteistä ja Tullin internetsivustolta. Kutakin veroa varten on
oma lomakkeensa. Veroilmoitukseen tulee liittää kopio pro forma -laskusta tai kauppalaskusta.
Kun kyse on yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden verottomista siirroista, on käytettävä
tietokoneistettua EMCS-järjestelmää. Väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan on viimeistään viiden arkipäivän kuluttua siirron päättymisestä annettava järjestelmää käyttäen tuotteiden vastaanottoraportti.
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Jos kyse on lähtömaassa kulutukseen luovutettujen tuotteiden vastaanottamisesta, muu satunnainen maahantuoja liittää veroilmoituksen mukaan kopion yksinkertaistetun saateasiakirjan 2. kappaleesta tai vaihtoehtoisesti Tullin hyväksymän muun selvityksen.
Veroilmoituksessa määrät ilmoitetaan täysin yksiköin (esim. 55,55 kg => 55 kg) lomakkeen jaottelua ja
ohjeita noudattaen. Veroilmoituksen saatuaan Tulli tekee verotuspäätöksen ja postittaa sen asiakkaalle.

Miten vero maksetaan
Väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan tai muun satunnaisen maahantuojan on maksettava vero 10
arkipäivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut valmisteveron alaiset tuotteet. Jos hän on asettanut
vakuuden, Tulli kuittaa päätöksen mukaisen veron vakuudesta ja palauttaa mahdollisesti yli jäävän
osan sille pankkitilille, jonka tuotteiden vastaanottaja on ilmoittanut vakuuslomakkeessa.
Jos vakuus ei riitä kattamaan veroja, asiakkaan on maksettava verosta vielä puuttuva määrä verotuspäätöksen liitteenä olevan pankkisiirtolomakkeen mukaisesti. Vero on maksettava em. 10 arkipäivän kuluessa. Jos vakuutta ei ole asetettu (kansalliset verot ja tuonti EU:n ulkopuolelta), vero on maksettava 10
arkipäivän kuluessa valmisteveron alaisten tuotteiden vastaanottamisesta. Maksuun tarvittava pankkisiirtolomake on verotuspäätöksen liitteenä. Veroa maksettaessa on käytettävä pankkisiirtolomakkeessa
olevaa viitenumeroa.

>> Valmisteverotuksen lomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät Tullin verkkosivuilta
> Valmisteverotuksen lomakkeet
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