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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulliverolain muuttami-
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että aluksen palveluk
sessa olevan henkilön oikeus tuoda tullitta tava
roita maahan olisi eräin rajoituksin samansisältöi
nen matkustajan tuomisoikeuden kanssa. Tämä 
merkitsisi samalla sitä, että aluksen henkilökun
nan ja muiden kulkuneuvojen palveluksessa ole
vien henkilöiden tullietu muuttuisi perusteiltaan 
yhdenmukaiseksi. Lisäksi ehdotetaan, että henki
lökunnan tulliton tuomisoikeus ulotettaisiin il-

man maa- tai reittikohtaisia rajoituksia kaikkiin 
ulkomaanliikenteessä oleviin kulkuneuvoihin. 
Esityksessä ehdotetaan myös, että tullietu olisi 
vain Suomessa asuvalla henkilökunnalla. Esityk
seen sisältyy lisäksi eräitä tarkistuksia, jotka liitty
vät aluksen henkilökunnan tuomisoikeutta kos
keviin erityissäännöksiin. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1986 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja astan val
mistelu 

1.1. Lainsäädäntö 

Ulkomaanliikenteessä olevan kulkuneuvon 
henkilökunnan tulliuoman tuomisoikeuden sisäl
tö on nykyisen lainsäädännön mukaan erilainen 
siitä riippuen, onko kysymyksessä ajoneuvon tai 
ilma-aluksen palveluksessa oleva henkilö vai me
nmtes. 

Ilma-aluksen ja ajoneuvon henkilökunnan tuo
misoikeudesta on säädetty tulliverolain 12 § :ssä 
(532/84). Mainitun lainkohdan mukaan ilma
aluksen tai ajoneuvon henkilökuntaan kuuluva 
Suomen kansalainen saa tuoda tullitta matkata
varoita ja tuomisia saman määrän kuin mitä 
tulliverolain 11 §:ssä on matkustajasta säädetty. 
Tuomisoikeutta on kuitenkin rajoitettu siten, 
että tuomisten määrä ei kalenterikuukauden ai
kana saa ylittää määrää, joka matkustajalla on 
oikeus kerralla tuoda tullittomina tuomisina. 
Matkustajilla on tulliverolain 11 §:n nojalla an-
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netun tullihallituksen päätöksen (no 6310021 
15.5.1984) mukaan oikeus tuoda mukanaan mat
katavaroittensa lisäksi kerralla tullitta 1 000 mar
kan arvosta tuomisia sekä lisäksi rajoitettu määrä 
alkoholijuomia ja tupakkavalmisteita. Tullivero
lain 11 §:ssä on matkustajan tullinoman tuomis
oikeuden edellytykseksi säädetty lisäksi, ettei ta
varaa tuoda myytäväksi tai käytettäväksi ammatin 
tai elinkeinon harjoittamiseen. Vastaava rajoitus 
on siten voimassa myös ajoneuvon ja ilma-aluk
sen henkilökunnan osalta. 

Merimiesten tullitoma tuomisoikeutta säänte
levän tulliverolain 13 §:n mukaan merimies, 
jonka kotipaikka on Suomessa, saa tuoda tai 
lähettää maahan tullittomasti sellaisen määrän 
tavaraa, josta kannettavan tullin ja muun veron 
määrä on yhteensä enintään 135 markkaa kuta
kin palveluskuukautta kohden. Merimies voi sa
malla kertaa kuitenkin käyttää enintään kolmen 
kuukauden tulliedun, ja jos alus ei ole käynyt 
Suomessa kolmen kuukauden kuluessa, enintään 
12 kuukauden tulliedun. Merimies voi lisäksi 
sanotun pykälän mukaan tuoda kalenterikuukau-
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dessa alkoholijuomia saman määrän kuin mihin 
matkustajalla on kerralla oikeus. Jos merimies 
jättää aluksen päästäkatselmuksen jälkeen, on 
hänellä vielä oikeus tuoda rajoitettu määrä tu
pakkavalmisteita. 

Ilma-aluksen ja ajoneuvon henkilökunnan sekä 
merimiesten tullittoman tuomisoikeuden edelly
tykseksi on mainituissa lainkohdissa säädetty li
säksi, että kysymyksessä on suomalainen tai Suo
meen vuokrattu taikka Suomen ja muiden poh
joismaiden välisessä liikenteessä oleva kulkuneu
vo. 

1.2. Muutosten syyt 

Keskeisenä erona merimiesten ja muiden ulko
maanliikenteessä työskentelevien henkilöiden 
tuomisoikeuden välillä on siten se, että meri
miesten tullietu on säädetty riippuvaksi tavarasta 
kannettavan veron ja maksun määrästä, kun taas 
ilma-aluksilla ja ajoneuvoissa työskentelevien 
henkilöiden tuomisoikeus määräytyy tuotavien 
tavaroiden arvon perusteella. Merimiesten oikeu
det eroavat muiden henkilöiden tuomisoikeudes
ta myös siinä suhteessa, että ainoastaan heillä on 
oikeus tuoda, alkoholijuomia lukuun ottamatta, 
tullittornia tuomisia myytäväksi tai käytettäväksi 
ammatin taikka elinkeinon harjoittamiseen. Mat
kustajien ja siten myös ilma-alusten ja ajoneuvo
jen henkilökunnan osalta tullittomuuden myön
tämisen edellytyksenä sen sijaan on, että tavarat 
tulevat tuojan henkilökohtaiseen tai tämän per
heen käyttöön taikka lahjaksi. 

Merimiesten tuomisoikeuden edellä mainitut 
erityispiirteet ovat pitkällisen kehityksen seurauk
sia, jotka eivät enää vastaa tarkoitustaan. Lisäksi 
merimiesten nykyisen tullietuuden toteuttami
seksi välttämätön hallinnollinen seurantajärjestel
mä on osoittautunut käytännön kannalta sekä 
valvontaviranomaisille että merimiehille hanka
laksi ja monimutkaiseksi. 

Henkilökunnan tullitoma tuomisoikeutta kos
kevat säännökset eivät ole johdonmukaisia myös
kään siinä suhteessa, että ilma-alusten ja ajoneu
vojen palveluksessa olevien henkilöiden osalta on 
edellytykseksi säädetty Suomen kansalaisuus, kun 
taas merimiesten tulliedun perusteena on koti
paikka Suomessa. Tälle eroavaisuudelle ei ole 
osoitettavissa perusteluja varsinkaan, kun alus
ten, ilma-alusten ja ajoneuvojen suomalainen 
henkilökunta asuu harvoja poikkeuksia lukuun 
ottamatta Suomessa. Lain soveltamisen kannalta 
ei myöskään voida pitää tarkoituksenmukaisina 

niitä kulkuneuvoja koskevia maa- ja reittikohtai
sia rajoituksia, jotka nykyisin on lain 12 ja 13 
§:ssä säädetty henkilökunnan tullinoman tuo
misoikeuden edellytykseksi. Lisäksi voivat maini
tut rajoitukset asettaa verotuksellisesti eriarvoi
seen tilanteeseen muutoin samassa asemassa ole
vat tai samanlaisia tehtäviä hoitavat työntekijät. 

Merimiesten oikeudesta tuoda tai lähettää ker
ralla useamman kuukauden tuomisoikeutta vas
taava määrä tullittornia tavaroita sekä tuoda tul
litta tupakkavalmisteita on nykyisin säädetty tul
liverolain 13 §:n 2 ja 3 momentissa sekä tullive
roasetuksen (576/78) 13 §:ssä. Myöskään nämä 
säännökset eivät eräiltä osin enää vastaa käytän
nön tarpeita eivätkä muualla lainsäädännössä 
tapahtunutta kehitystä. 

1.3. Asian valmistelu 

Esitys perustuu olennaisilta osiltaan valtiova
rainministeriön asettaman merimiestuontityöryh
män ehdotukseen. Asiasta on pyydetty lausunnot 
seuraavilta järjestöiltä tai yhdistyksiltä: Auto- ja 
Kuljetusalan Työntekijäliitto, Suomen Konepääl
lystöliitto, Suomen Laivanpäällystöliitto, Suomen 
Liikennelentäjäliitto, Suomen Lentoemäntä- ja 
Stuerttiyhdistys, Suomen Merimies-Unioni, Suo
men Radiosähköttäjäliitto, Suomen Varustamo
yhdistys ja Alands Redarförening. 

2. Ehdotetu t muutokset 

2 .1. Ulkomaanliikenteessä työskentelevän 
henkilökunnan tullietujen yhtenäistämi
nen (12 §) 

Merimiestuomisten tulliselvitykseen liittyvien 
hallinnollisten ja tullivalvonnallisten epäkohtien 
poistamiseksi sekä ulkomaanliikenteessä työsken
televien henkilöiden tullietujen yhdenmukaista
miseksi ehdotetaan, että myös merimiesten tuo
misoikeus muutettaisiin tavaran arvoon perustu
vaksi. Tämä toteutettaisiin siten, että tullivero
lain 12 §:ssä nykyisin säädetyn tulliedun piiriin 
lisättäisiin merimiehet. Tällöin myös heidän oi
keutensa tuoda tavaroita maahan olisi samansisäl
töinen matkustajan tuomisoikeuden kanssa. 
Lainmuutos merkitsisi samalla sitä, ettei meri
miehillä enää olisi oikeutta tuoda tullitta sellaisia 
tavaroita, jotka on tarkoitettu myytäviksi tai 
käytettäviksi ammatin tai elinkeinon harjoittami
seen. Uudistuksella ei olisi vaikutusta merimie-
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hen oikeuteen tuoda tullitta alkoholijuomia maa
han eikä se muutoinkaan kokonaisuutena arvioi
den vähentäisi merimiesten nykyisiä etuja. Myös 
Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa merimiesten tuo
ruisoikeus on järjestetty lähes vastaavalla tavalla. 

Säännöksiä ehdotetaan yhtenäistettäviksi myös 
siten, että tuoruisoikeuden edellytykseksi säädet
täisiin kaikissa tapauksissa se, että asianomaisella 
on kotipaikka Suomessa. Tämä vastaisi yleisem
minkin kansainvälisessä verotuksessa nykyisin 
noudatettavia periaatteita. Uudistus aiheuttaisi 
eräitä vähäisiä muutoksia henkilökunnan tullie
tuun oikeutettujen piirissä. 

Lain soveltamisen helpottamiseksi ja yhdenver
taisuuden edistämiseksi esitetään lisäksi, että ny
kyisissä 12 ja 13 §:ssä säädetyt, kulkuneuvoja 
koskevat maa- ja reittikohtaiset rajoitukset pois
tettaisiin. Henkilökunnan tulliton tuoruisoikeus 
olisi siten kaikilla niillä Suomessa asuvilla henki
löillä, jotka kuuluvat ulkomaanliikenteessä ole
van kulkuneuvon henkilökuntaan. 

Myös käsitteistöä esitetään säännöksessä yhden
mukaistettavaksi siten, että nykyisessä lainsää
dännössä käytetty sana ''merimies'' korvattaisiin 
ilmaisulla ''aluksen henkilökuntaan kuuluva''. 

Tulliselvitystä olisi lisäksi tarkoitus yksinker
taistaa ja nopeuttaa siten, että tulliveroasetuk
seen otettavalla säännöksellä rajoitettaisiin kaik
kien ulkomaanliikenteessä työskentelevien henki
löiden tuomisten tuontikertojen määrä kalenteri
kuukaudessa yhteen. Asianomainen tullivirano
mainen voisi myöntää tästä poikkeuksen ainoas
taan erityisestä syystä. 

2.2. Aluksen henkilökuntaa koskevat erityis
säännökset (13 §) 

Merimiehen oikeus tuoda tai lähettää kerralla 
useamman kuukauden tuoruisoikeutta vastaava 
määrä tullittornia tavaroita ehdotetaan säilytettä
väksi olennaisilta osiltaan ennallaan. Tästä sää
dettäisiin tulliverolain 13 §:n 1 momentissa. 
Muutoksena voimassa oleviin säännöksiin olisi 
kuitenkin se, että kaukoliikenteessä työskentelevä 
merimies voisi kerralla käyttää enintään kuutta 
kuukautta vastaavan tulliedun nykyisten 12 kuu
kauden sijasta. Tämä johtuu siitä, ettei yhtäjak
soineo palvelusaika ulkomaanliikenteessä olevissa 
aluksissa nykyisin juuri koskaan ylitä kuutta kuu
kautta. Näin ollen ei myöskään ole tarvetta tätä 
pidemmän ajanjakson kattavaan tuomisoikeu
teen. 

Säännöksessä esitetaan myös kaukoliikenteen 
määrittelyä tarkistettavaksi. Kun nykyisin on vaa
timuksena, ettei alus ole käynyt Suomen sata
massa kolmeen kuukauteen, edellytettäisiin tästä 
lähtien sitä, että alus ei ole kalenterikuukauden 
aikana käynyt Suomessa. Säännökseen ehdote
taan myös muita luonteeltaan lainsäädäntötekni
siä tarkistuksia, jotka johtuvat merimiesten tuo
ruisoikeuden määräytymisperusteen muuttumi
sesta. 

Matkustajien tuomien eräiden tavaroiden, ku
ten alkoholijuomien, tupakkavalmisteiden ja 
tiettyjen elintarvikkeiden kertatuonnille on vah
vistettu määrällisiä rajoituksia. Tämän vuoksi 
ehdotetaan 13 §:n 2 momentissa säädettäväksi, 
että nämä rajoitukset koskisivat myös merimies
ten edellä mainittua tulliedun kertymisoikeutta. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan meri
mies on voinut käyttää tullietunsa kokonaisuu
dessaan tupakkavalmisteiden tullittomaan maa
hantuontiin. Merimiesten tuoruisoikeuden muut
tuminen pääperiaatteiltaan samansisältöiseksi 
matkustajien tuoruisoikeuden kanssa merkitsisi 
sitä, ettei merimiehillä enää olisi näin laajaa 
tupakkavalmisteita koskevaa tullietua. Vaihtoeh
toisella tupakkavalmisteiden tullittomalla tuo
ruisoikeudella on kuitenkin ollut erityistä merki
tystä kaukoliikenteessä työskenteleville merimie
hille, joilla ei useista käytännön syistä ole mah
dollisuutta käyttää tuoruisoikeuttaan samassa laa
juudessa kuin muilla merimiehillä. Tällaiset me
rimiehet joutuvat esimerkiksi usein palaamaan 
lentoteitse kotimaahan, jolloin lentokoneiden 
matkatavaroita koskevat painorajoitukset asetta
vat esteitä tuomisina hankittavien tavaroiden laa
dulle. Tämän vuoksi olisi perusteltua, että näissä 
tapauksissa edelleenkin säilytettäisiin mainittu 
tullietu. Tämä toteutettaisiin siten, että asiaa 
koskeva valtuus sisällytettäisiin tulliverolain 13 
§:n 3 momenttiin. Säännöksen nojalla annetta
valla asetuksella olisi tarkoitus säätää, että sellai
sella aluksella palveleva henkilö, joka ei ole 
käynyt kalenterikuukauden aikana Suomessa, voi 
tuoda tai lähettää tulliverolain 12 ja 13 §:ssä 
tarkoitettujen tuomisten sijasta tullitta enintään 
500 savuketta tai 750 grammaa muita tupakka
valmisteita kalenterikuukautta kohti ja sen lisäksi 
tuoda tullitta alkoholijuomia määrän, joka mat
kustajilla on oikeus tuoda kerralla tullitta. Käy
tännössä tämä merkitsisi sitä, että tupakkavalmis
teiden tuontioikeus säilyisi näissä tapauksissa 
suunnilleen nykyisellä tasolla. Koska mainittu 
oikeus olisi tällöin laajempi kuin mitä matkusta
jan kertatuontioikeudesta on voimassa, merkitsisi 
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tämä poikkeusta 13 §:n 2 momentissa säädettä
väksi esitetystä rajoituksesta. 

Vireillä oleva merimieskatselmusmiehiä koske
van lainsäädännön uudistus merkitsee toteutues
saan sitä, että merimiesten otto- ja päästökatsel
muksista nykyisessä muodossaan luovutaan. Tä
män vuoksi myös merimiesten voimassa olevan 
lain 13 §:n 3 momentissa säädetty päästäkatsel
muksen jälkeinen tupakkavalmisteiden tulliton 
tuomisoikeus ehdotetaan poistettavaksi. 

Asetuksella säädettävä tuontioikeuden rajoitta
minen yhteen tuontikertaan kalenterikuukaudes
sa tulisi koskemaan myös 13 §:ssä tarkoitettua 
usean kuukauden tuontia. 

2.3. Tuomisten käyttörajoitukset (13 a §) 

Lain systematiikan selkiinnyttämiseksi ehdote
taan nykyisin 11 §:n 2 momentissa oleva säännös, 
jonka mukaan tullittomuus ei koske myytäväksi 
tai elinkeinotoiminnassa käytettäväksi tuotavaa 
tavaraa, siirrettäväksi 11-13 §:n jälkeen uudeksi 
13 a §:ksi. Uudessa muodossaan säännös koskisi 
kaikenlaisia tuomisia. Aikaisemmassa säännökses
sä käytetty sanonta "myytäväksi" ehdotetaan 
samalla muutettavaksi muotoon "luovutettavaksi 
vastiketta vastaan'', jolloin tullittomuus ei myös
kään koskisi vaihdettavaksi tuotavaa tavaraa. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esitys ei edellytä muutoksia tullilaitoksen orga
nisaatioon. Ehdotemilia muutoksilla ei myöskään 

ole huomioon otettavaa vaikutusta tulli- ja tuon
tiverokertymään. Sen sijaan uudistus pienentäisi 
jonkin verran merimiestuontiin liittyviä hallin
nollisia kustannuksia. Vähennyksen määrä on 
kuitenkin vaikeasti arvioitavissa. 

4. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan vuoden 
1986 alusta. Niihin tavaroihin, jotka aluksen 
henkilökuntaan kuuluva olisi voinut tuoda tai 
lähettää tullitta maahan ennen lain voimaantu
loa, sovellettaisiin kuitenkin lain voimaan tulles
sa voimassa olleita säännöksiä. Edellytyksenä täl
löin olisi, että tavara ilmoitetaan tulliselvitettä
väksi vuoden 1986 aikana. 

5. Säätämisjärjestys 

Aluksen henkilökunnan tullittoman tuomisoi
keuden muuttaminen tavaran arvoon perustuvak
si merkitsisi esityksen mukaan sitä, että tullitto
muuden laajuudesta määrättäisiin myös näissä 
tapauksissa tullihallituksen päätöksellä. Koska tä
mä merkitsee poikkeusta hallitusmuodon 61 §:n 
säännöksestä, jonka mukaan verosta säädetään 
lailla, on ehdotettu lainmuutos käsiteltävä valtio
päiväjärjestyksen 67 § :ssä säädetyssä järjestykses
sä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



1985 vp. - HE n:o 206 5 

Laki 
tulliverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliverolain (575/78) 11 §:n 2 momentti, 
muutetaan 12 ja 13 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 12 § 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetussa laissa (532/84) sekä 13 § 

muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 20 päivänä kesäkuuta 1979 annetulla lailla (553/79), sekä 
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

12 § 
Ulkomaanliikenteessä olevan aluksen, ilma

aluksen tai ajoneuvon henkilökuntaan kuuluva, 
jonka kotipaikka on Suomessa, saa tuoda tullitta 
matkatavaroita ja tuomisia sen mukaan kuin 11 
§:ssä on markusrajasta säädetty. 

Tuomisten määrä ei kalenterikuukauden aika
na saa kuitenkaan ylittää määrää, joka matkusta
j~Ila on oikeus kerralla tuoda tullinomina tuomi
sma. 

13 § 
Poiketen siitä, mitä 12 §:n 2 momentissa on 

säädetty, saa ulkomaanliikenteessä olevan aluk
sen henkilökuntaan kuuluva, jonka kotipaikka 
on Suomessa, tuoda samalla kertaa enintään 
kolmen kalenterikuukauden tuomisoikeutta vas
taavan määrän tullittornia tuomisia tai, jos alus ei 
ole kalenterikuukauden aikana käynyt Suomessa, 
tuoda tai lähettää enintään kuuden kalenterikuu
kauden tuomisoikeutta vastaavan määrän tullit
tomia tuomisia, laskettuna kummassakin tapauk
sessa edellisestä tullittomasta tuonnista. 

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1985 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske 
tavaroita, joiden samalla kertaa tapahtuvalle 
tuonnille on erikseen säädetty tai määrätty mää
rällisiä rajoituksia. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön oi
keudesta tuoda tai lähettää tupakkavalmisteita 
tullittomina tuomisina muiden tuomisten sijasta 
säädetään 2 momentin estämättä asetuksella. 

13 a § 
Edellä 11-13 §:ssä mainittu tullittomuus ei 

koske tavaraa, joka tuodaan luovutettavaksi vasti
ketta vastaan taikka käytettäväksi ammatin tai 
elinkeinon harjoittamiseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivana 
kuuta 1986. Sellaiseen tavaraan, jonka aluksen 
henkilökuntaan kuuluva olisi voinut tuoda tai 

.lähettää tullitta maahan ennen tämän lain voi
maantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä edellyt
täen, että tavara ilmoitetaan tulliselvitettäväksi 
vuoden 1986 aikana. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Lzite 1 

Laki 
tulliverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliverolain (575/78) 11 §:n 2 momentti, 
muutetaan 12 ja 13 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 12 § 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetussa laissa (532/84) sekä 13 § 

muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 20 päivänä kesäkuuta 1979 annetulla lailla (553/79), sekä 
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Edellä 1 momentissa mainittu tullittomuus ei 
koske tavaraa, joka tuodaan myytäväksi tai kå'y
tettäväksi ammatin tai elinkeinon harjoittami
seen. 

12 § 
Suomessa rekisteröidyn tai Suomeen vuokratun 

taikka Suomen ja muiden pohjoismaiden välises
sä liikenteessä olevan muun ilma-aluksen tai 
ajoneuvon henkilökuntaan kuuluva Suomen kan
salainen saa tuoda tullitta matkatavaroita ja tuo
misia saman määrän kuin mitä 11 § : ssä on 
markusrajasta säädetty. Tuomisten määrä ei ka
lenterikuukauden aikana saa kuitenkaan ylittää 
määrää, joka matkustajalla on oikeus kerralla 
tuoda tullittomina tuomisina. 

13 § 
Ulkomaanliikenteessä olevassa suomalaisessa 

tai Suomeen vuokratussa taikka Suomen ja mui
den pohjoismaiden välisessä liikenteessä olevassa 
muussa aluksessa palveleva merimies, jonka koti
paikka on Suomessa, saa tuoda tai lähettää 
tullialueelle sellaisen määrän tavaraa, josta kan
nettavan tullin tai muun veron määrä on yhteen
sä enintään 135 markkaa kutakin palveluskuu
kautta kohden, laskettuna edellisestä tullittomas
ta tuonnista. 

Samalla kertaa tullialueelle tuoduista tavaroista 
myönnettävän 1 momentissa tarkoitetun tullie
dun määrä saa olla enintään 405 markkaa. Mil
loin alus ei ole käynyt Suomen satamassa kol
meen kuukauteen, saa tulliedun määrä olla kui
tenkin enintään 1 620 markkaa. 

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa on säädet
ty, saa merimies tuoda kalenterikuukaudessa al
koholijuomia vastaavan määrän kuin kulloinkin 

Ehdotus 

11 § 

(2 mom. kumotaan) 

12 § 
Ulkomaanliikenteessä olevan aluksen, ilma

aluksen tai ajoneuvon henkilökuntaan kuuluva, 
jonka kotipaikka on Suomessa, saa tuoda tullitta 
matkatavaroita ja tuomisia sen mukaan kuin 11 
§:ssä on markusrajasta säädetty. 

Tuomisten määrä ei kalenterikuukauden aika
na saa kuitenkaan ylittää määrää, joka matkusta
jalla on oikeus kerralla tuoda tullittomina tuomi
sma. 

13 § 
Poiketen siitä, mitä 12 §:n 2 momentissa on 

säädetty, saa ulkomaanliikenteessä olevan aluk
sen henkzlökuntaan kuuluva, jonka kotipaikka 
on Suomessa, tuoda samalla kertaa enintään 
kolmen kalenterikuukauden tuomzsoikeutta vas
taavan määrän tullittomia tuomisia tai, jos alus ei 
ole kalenterikuukauden aikana käynyt Suomessa, 
tuoda tai lähettää enintään kuuden kalenterzkuu
kauden tuomisoikeutta vastaavan määrän tullit
tomia tuomisia, laskettuna kummassakin tapauk
sessa edellisestä tullittomasta tuonnista. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske 
tavaroita, joiden samalla kertaa tapahtuvatie 
tuonnzlle on erikseen säädetty tai määrätty mää
rällzsiä rajoituksia. 

Edellä 1 momentzssa tarkoitetun henkzlön oi
keudesta tuoda tai lähettää tupakkavalmzsteita 
tullittomina tuomisina muiden tuomzsten sijasta 
säädetään 2 momentin estämättä asetuksella. 
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Voimassa olava laki 

on voimassa matkustajan oikeudesta tuoda ker
ralla tullitta alkoholijuomia tullialueelle. Niin 
ikään saa merimies, joka päästäkatselmuksen jäl
keen jättää suomalaisen tai Suomeen vuokratuo 
aluksen, tuoda tullitta tupakkavalmisteita sen 
mukaan kuin asetuksella säädetään. 

Ehdotus 

13 a § 
Edellä 11-13 §:ssä mainittu tullittomuus ei 

koske tavaraa, joka tuodaan luovutettavaksi vasti
ketta vastaan taikka käytettäväksi ammatin tai 
elinkeinon harjoittamiseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1986. Sellaiseen tavaraan, jonka aluksen 
henkzfökuntaan kuuluva olisi voinut tuoda tai 
lähettää tullitta maahan ennen tämå·n lain voi
maantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä edellyt
täen, että tavara zfmoitetaan tulliselvitettäväksi 
vuoden 1986 aikana. 
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Liite 2 

Asetus 
tulliveroasetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta 

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliveroasetuksen (576/78) 12 ja 13 § näin 
kuuluviksi: 

12 § 
Tuotaessa tulliverolain 12 ja 13 §:n nojalla 

tuomisia on tuonnin yhteydessä esitettävä tul
lauskirja, joka osoittaa haltijaosa työskentelevän 
ulkomaanliikenteessä olevassa kulkuneuvossa. 
Tullauskirjan antaa asianomainen varustamo tai 
tulliviranomainen, sen mukaan kuin tullihallitus 
määrää. 

Tuomisten tuonti on rajoitettava yhteen ker
taan kuukaudessa, jollei tulliviranomainen erityi
sestä syystä myönnä tästä poikkeusta. 

13 § 
Jos alus ei ole kalenterikuukauden aikana käy

nyt Suomessa, saa aluksen henkilökuntaan kuu
luva tuoda tai lähettää tulliverolain 12 ja 13 §:ssä 
tarkoitettujen tuomisten sijasta tullitta enintään 
500 savuketta tai 750 grammaa muita tupakka
valmisteita kalenterikuukautta kohti ja tupakka
valmisteiden lisäksi tuoda tullitta alkoholijuomia 
määrän, joka matkustajalla on oikeus kerralla 
tuoda tullitta. 

Tämä asetus tulee v01maan 
kuuta 1986. 

päivänä 


