
 

 

TULLISUSPENSIOT JA TARIFFIKIINTIÖT 
- HELPOTUKSIA TUONTITULLEIHIN  
Kaikkia tuotannossa tarvittavia raaka-aineita ei ole saatavissa Euroopan unionissa, jolloin niistä on 
tuonnissa maksettava unionin yhteisen tullitariffin mukaiset tuontitullit. Tullitariffissa on erilaisia 
myönnytyksiä tuontitulleihin, joista eräs on Suomessa vähän hyödynnetty tullisuspensio- ja 
tariffikiintiöjärjestelmä. 

Voidaan myöntää valmistusta varten tarvittaville tavaroille 
Tullisuspensiolla tarkoitetaan EU:n myöntämää tullittomuutta tai alennettua tullia teollisuuden 
tuotantoon käytettäville raaka-aineille, puolivalmisteille sekä komponenteille. Suspensio voidaan 
myöntää jäsenmaan hakemuksesta, jos kyseisiä tuotteita ei ole unionissa saatavana. Jos tavaroita on 
saatavissa unionissa, mutta niitä ei ole riittävästi, voidaan puuttuvalle määrälle myöntää 
tariffikiintiö. Myönnettyjä suspensioita ja kiintiöitä voivat hyödyntää kaikki EU-toimijat. Niitä 
tarkastellaan säännöllisesti, ja niitä voidaan poistaa tai muuttaa. Koska unionissa toimivien 
tuottajien asemaa ei saa vahingoittaa myöntämällä edullinen kohtelu vastaavalle tavaralle tuonnissa 
kolmansista maista, suspensioita ja kiintiöitä myönnettäessä pyritään selvittämään, onko unionissa 
kyseisten tuotteiden valmistusta.  

Suspensio- tai kiintiöetua ei yleensä myönnetä, jos kyseinen tavara saa tulliedun jo muulla 
perusteella, esim. alkuperämaansa mukaan. Etua ei myöskään myönnetä tavaroille, jotka on 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille ilman jatkojalostusta eikä komponenteille, jotka tuodaan vain 
yksinkertaista kokoonpanoa varten. Tavaroille, joilla on polkumyynti- tai tasoitustulli, ei yleensä 
myönnetä suspensioita tai kiintiöitä, eikä tullinalennus koskaan koske polkumyynti- tai 
tasoitustulleja.  

Tietoa suspensioista ja kiintiöistä löytyy komission netistä 
Euroopan komission ylläpitämän DDS:n (Data Dissemination System) Taric-kysely näyttää tavaran 
verokohtelun valitulla päivämäärällä. Esimerkiksi nimikkeen 3917 40 00 91 tavaralla on 
autonominen tullisuspensio, ja se on kokonaan tuontitulliton. 

Voimassaolevia suspensioita voi etsiä myös DDS Suspensions–kyselyllä, josta löytyy tiedot myös 
valmisteilla olevista suspensioista ja kiintiöistä.  
Toimijoiden omassa intressissä on olla aktiivinen ja seurata em. tietolähteitä.  

Unionissa toimivan tuottajan on syytä selvittää käyttämänsä raaka-aineen mahdollinen suspensio 
tai kiintiö. Jos etu on olemassa, sitä käytetään antamalla tulli-ilmoituksella tietyt tiedot. Unionissa 
toimivan tuottajan puolestaan kannattaa selvittää, ollaanko tavaralle hakemassa tai onko sille jo 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fi
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=fi&Screen=0


 

voimassa suspensiota tai kiintiötä, jolloin sitä voi joko hakemisvaiheessa vastustaa tai myöhemmin 
ehdottaa poistettavaksi tai määrällisesti rajoitettavaksi sen johdosta, että raaka-ainetta on saatavilla 
unionista. Kun suspensio tai kiintiö on myönnetty, on tarkkailtava, ehdotetaanko siihen tulevilla 
kierroksilla muutoksia (esimerkiksi tavarankuvaukseen) tai peräti koko etuuden poistamista. 

Suspensioiden ja kiintiöiden hakeminen 
Tulli osallistuu tullitaloustyöryhmän työskentelyyn. Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät Tullin 
verkkosivuilta (linkki). Hakemus on laadittava huolella, ja tavaroiden ominaisuudet on kuvattava 
yksityiskohtaisesti. Englannin kielellä laadittava hakemus tehdään jäsenmaan nimissä. 
Allekirjoittajana tulee olla yritys, ei esimerkiksi alan keskusliitto tai muu yhteenliittymä.  

Toimenpiteiden haku ja voimaantulo ovat kaksi kertaa vuodessa. Seuraavan vuoden alussa voimaan 
tulevia toimenpiteitä koskevat hakemukset on toimitettava komissiolle viimeistään 15.3. ja 
heinäkuussa voimaan tulevia toimenpiteitä koskevat hakemukset viimeistään 15.9. Hakemukset 
lähetetään Tullille arviolta kuukautta ennen komission määräaikaa, jotta hakemukset ehditään 
käsitellä ja lisätietoja pyytää ennen niiden lähettämistä komissiolle. Tulli ilmoittaa hakemusten 
jättöpäivästä THT:ssa, joka julkaistaan tulli.fi -verkkosivuilla. Muutoksia koskevat hakemukset 
jätetään samaa aikataulua noudattaen.  

Komission laatiman koosteen pohjalta Tulli antaa hakemukset tiedoksi Suomessa toimiville 
yrityksille EK:n ja teollisuuden toimialaliittojen kautta pyytäen lausuntoa mahdollisesti 
kannatettavista tai vastustettavista hakemuksista. 

Tullitaloustyöryhmän kokouskierroksen päätyttyä komissio laatii tullisuspensioita ja autonomisia 
tariffikiintiöitä koskevat asetusluonnokset. Neuvoston asetukset julkaistaan EU:n virallisessa L-
sarjan lehdessä kaksi kertaa vuodessa. Julkaiseminen tapahtuu aina lähellä soveltamisajankohdan 
alkua. 

Tulli neuvoo 
Suspensio- ja kiintiöasioita hoitavat Tullissa Minna Nyberg ja Pirjo Nyberg. Opastamme 
mielellämme tullisuspensio- ja tariffikiintiöjärjestelmän hyödyntämisessä. Yhteystietomme löytyvät 
Tullin verkkosivuilta.  

Kattava kuvaus löytyy internetistä komission tiedonannosta.  

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:363:0006:0017:FI:PDF
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