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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulliverolain 12 ja 
13 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan, että Suomeen vuok
rattujen ulkomaanliikenteessä käytettävien kul
kuneuvojen henkilökunta myös saisi oikeuden 
tuoda tullitta tavaroita maahan. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan välittö
mästi sen jälkeen, kun eduskunta on sen hy
väksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Tulliverolain (575/78) 12 ja 13 §:n mu
kaan ilma-aluksen tai ajoneuvon henkilökun
taan kuuluvalla Suomen kansalaisella sekä Suo
messa asuvalla merimiehellä on oikeus tuoda 
tullitta tavaroita maahan, jos kysymyksessä on 
ulkomaanliikenteessä oleva suomalainen alus 
tai Suomessa rekisteröity muu kulkuneuvo. 
Jos kulkuneuvo on vuokrattu, ei mainittuja 
lainkohtia voida soveltaa henkilökunnan tuomi
siin. 

Tällä hetkellä ulkomaanliikenteessä on pitkä
aikaisella vuokrasopimuksella vuokrattuja kul
kuneuvoja, jotka käyttötapansa ja -edellytys
tensä puolesta ovat rinnastettavissa ulkomaan
liikenteessä oleviin kotimaisiin aluksiin ja ilma
aluksiin. Niiden suomalainen henkilökunta ei 
kuitenkaan voimassa olevien säännösten perus
teella ole oikeutettu tuomaan tullitta tavaroita 
maahan. Tämä asettaa eriarvoiseen asemaan sa
manlaisia tehtäviä hoitavat työntekijät. 

2. Ehdotetut muutokset 

Lakiehdotuksen mukaan Suomeen vuokrattu
jen ilma-alusten, ajoneuvojen sekä alusten hen
kilökunnalla olisi oikeus tuoda tullitta tavaroita 
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maahan vastaavin edellytyksin kuin suomalais
ten kulkuneuvojen henkilökunnalla. Tätä kos
kevat li:säykset tehtäisiin tulliverolain 12 §: ään 
ja 13 §:n 1 momenttiin. Kysym)lis olisi tällöin 
suomalaisen Juonnollisen henkilön ,tai oikeus
henkilön vuokraamasta ilma-aluksesta, ajoneu
vosta tai aluksesta. Vuokrauksella tarkoitettai
siin myös osamaksu- tai leasingsopimukseen 
perustuvaa hallintaa. 

3. Esityksen organisatoriset ja taloudelliset 
vaikutukset 

Esitys ei edellytä muutoksia tullilaitoksen 
organisaatioon. Esityksellä ei myöskään ole sa
nottavia vaikutuksia tuilinkantoon. 

4. Voimaantulo ja säätämisjärjestys 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan välit
tömästi sen jälkeen, kun eduskunta on sen 
hyväksynyt. 

Laki on käsiteltävä verolain säätämisestä 
määrätyssä järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



2 N:o 58 

Laki 
tulliverolain 12 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tullivero
lain (575/78) 12 § ja 13 §:n 1 momentti, näistä 13 §:n 1 momentti sellaisena kuin se 
on osittain muutettuna 20 päivänä kesäkuuta 1979 annetulla lailla (553/79), näin kuulu
viksi: 

12 § 
Suomessa rekisteröidyn tai Suomeen vuokra

tun ilma~aluksen tai ajoneuvon henkilökuntaan 
kuuluva Suomen kansalainen saa tuoda tullitta 
matkatavaroita ja tuomisia saman määrän kuin 
mitä 11 §:ssä on matkustajasta säädetty. Tuo
misten määrä ei kalenterikuukauden aikana saa 
kuitenkaan ylittää määrää, joka matkustajalla 
on oikeus kerralla tuoda tullittomi:na tuom1sina. 

13 § 
Ulkomaanliikenteessä olevassa suomalaisessa 

tai Suomeen vuokratussa aluksessa palveleva 
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menm1es, jonka kotipaikka on Suomessa, saa 
tuoda .tai lähettää tullialueelle tullit1tomasti sel
laisen määrän tavaraa, josta kannettavan tullin 
tai muun veron määrä on yhteensä enintään 
135 markkaa kutakin palveluskuukaut1ta koh
den, laskettuna edellisestä tullittomasta tuon
rusta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1982. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
tulliverolain 12 ja 13 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tullivero
lain (575/78) 12 § ja 13 §:n 1 momentti, näistä 13 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 
osittain muutettuna 20 päivänä kesäkuuta 1979 annetulla lailla (553/79), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

12 §. 
Suomessa rekisteröidyn ilma-aluksen tai ajo

neuvon henkilökuntaan kuuluva Suomen kan
salainen saa tuoda tullitta matkatavaroita ja 
tuomisia saman määrän kuin mitä 11 §:ssä on 
matkustajasta säädetty. Tuomisten määrä ei 
kalenterikuukauden aikana saa kuitenkaan ylit
tää määrää, joka matkustajalla on oikeus ker
ralla tuoda tullittomina tuomisina. 

13 §. 
Ulkomaanliikenteessä olevassa suomalaisessa 

aluksessa palveleva merimies, jonka kotipaikka 
on Suomessa, saa tuoda tai lähettää tullialueelle 
tullittomasti sellaisen määrän tavaraa, josta kan
nettavan tullin tai muun veron määrä on yh
teensä enintään 135 markkaa kutakin palvelus
kuukautta kohden, laskettuna edellisestä tullit
tomasta tuonnista. 

Ehdotus 

12 § 
Suomessa rekisteröidyn tai Suomeen vuokra

tun ilma-aluksen tai ajoneuvon henkilökuntaan 
kuuluva Suomen kansalainen saa tuoda tullitta 
matkatavaroita ja tuomisia saman määrän kuin 
mitä 11 §:ssä on matkustajasta säädetty. Tuo
mi,sten määrä ei kalent,erikuukauden aikana saa 
kuitenkaan ylittää määrää, joka matkustajalla 
on oikeus kerralla tuoda tullittomina tuomi
sina. 

13 § 
Ulkomaanliikenteessä olevassa suomalaisessa 

tai Suomeen vuokratussa aluksessa palveleva 
merimies, jonka kotipaikka on Suomessa, saa 
tuoda tai lähettää tullialueelle tullittomasti sel
laisen määrän tavaraa, josta kannettavan tullin 
tai muun veron määrä on yhteensä enintään 
135 markkaa kutakin palveluskuukautta koh
den, laskettuna edellisestä tullittomasta tuon
nista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1982. 

päivänä 




