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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta ja 
laiksi liikevaihtoverolain 60 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tullinoikaisua ja muu
toksenhakua koskevia säännöksiä muutettaviksi 
siten, että ne olisivat nykyistä yhdenmukaisem
mat muun verotuksen kanssa ja vastaisivat käy
tännön tullaustoiminnan vaatimuksia sekä lisäisi
vät verovelvollisen, tavaranhaltijan oikeusturvaa. 
Veronsaajan hyväksi tehtävän tullinoikaisun mää
räaika ehdotetaan lyhennettäväksi kahdesta vuo
desta yhteen vuoteen ja tavaranhaltijan hyväksi 
tehtävän oikaisun määräaika pidennettäväksi 
kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen. Säännön
mukaisen valituksen määräaika ehdotetaan pi
dennettäväksi nykyisestä 30 päivästä kolmeen 
vuoteen ja perustevalitussäännös ehdotetaan ku
mottavaksi. Samalla myös liikevaihtoverolain 
maahantuontia koskeva perustevalitussäännös ku
mottaisiin. 

Jälkitullausaika pitenisi eräissä tullietuihin liit
tyvissä tapauksissa. Tullinkorotus ja virhemaksu 
voitaisiin ehdotuksen mukaan määrätä tullaus
päätöksen antamisen jälkeen myös silloin, kun 
tavaranhaltijan virheellinen menettely ei vaikuta 
tullin tai muun veron määrään. Valtiovarainmi
nisteriön määräämisvaltaa ehdotetaan hieman 
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laajennettavaksi tulliselvittämättömän ja muun 
tulliviranomaisen haltuun jääneen tavaran osalta. 
Tullihallituksen päätösvaltaa siirrettäisiin tulliva
rastojen ja eräiden tulliterminaalien perustamis
lupaa koskevissa sekä eräissä muissa asioissa piiri
tullikamareille samoin kuin tavaran kauttakulje
tuksen ehdoista päättäminen siirrettäisiin tulli
hallitukselta muille viranomaisille. 

Verottomien tavaroiden myymälöiden pitämi
seen oikeutettujen piiri laajenisi ehdotuksen mu
kaan. Vapaa-alueiden käyttämisestä kannettavien 
maksujen vahvistusmenettelyä koskeva säännös 
ehdotetaan kumottavaksi. Tavaran luovuttami
nen vakuutta vastaan käteisasiakkaalle tulisi esi
tyksen mukaan aikaisempaa useammissa tapauk
sissa mahdolliseksi. Eräät tullimiehet oikeutettai
siin antamaan haasteita tiedoksi. Lisäksi eräisiin 
muihin lainkohtiin on tehty vähäisiä muutoksia, 
kuten lakiteknisiä täydennyksiä tai sanonnallisia 
tarkennuksia. 

Ehdotetut lait tulisi saattaa voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty 
ja vahvistettu. 
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YlEISPERUSTElUT 

1. Esityksen merkitys 

Tullinoikaisu- ja muutoksenhakumenettelyn 
uudistamisen tavoitteena on verovelvollisen eli 
tavaranhaltijan oikeusturvan parantaminen, ny
kyisen menettelyn selkeyttäminen ja nopeuttami
nen sekä tulliverotuksen yhdenmukaistaminen 
muun verotuksen kanssa. Oikeusturvaa lisäävät 
oikaisumenettelyn laajentaminen ja valitusajan 
pidentäminen. Tullinoikaisu tavaranhaltijan hy
väksi olisi tehtävissä nykyistä pidemmän määrä
ajan kuluessa eikä oikaisulle asetettaisi erityis
edellytyksiä. lisäksi oikaisu olisi valituksenkin 
johdosta ensisijainen toimenpide. Veronsaajan 
hyväksi tehtävän oikaisun määräajan lyhentämi
sellä olisi myös tavaranhaltijan oikeusturvaa lisää
vä vaikutus. Tullin määräämistä koskevan valitus
ajan pidentämisellä sekä perustevalituksen pois
tamisella selkeytettäisiin muutoksenhakua, sillä 
näiden valitusmuotojen ero on käytännössä pie
nentynyt ja tavaranhaltijoiden taholla hämärty
nyt. 

Verovelvollisten oikeusturvan kannalta on 
myös tärkeätä, että eri verotusmuodot ovat mah
dollisimman yhtenäiset. Tämän vuoksi myös tul
liverotuksessa on pyrittävä yhdenmukaisuuteen 
muiden verotusmenettelyjen kanssa niin pitkälle 
kuin se tulliverotuksen erityispiirteet huomioon 
ottaen on mahdollista. Tuloverotuksessa verotus
lain muutoksenhakusäännökset on uudistettu 
vuonna 1982 (399/82). liikevaihtoverotuksessa ja 
valmisteverotuksessa vastaava uudistus on suun
niteltu toteutettavaksi vuoden 1989 alusta. 

Esityksellä pyritään tullilaitoksessa nykyistä tar
koituksenmukaisempaan tehtävien jakoon kes
kusviraston ja aluehallinnon välillä. Oikaisume
nettelyn laajentamisella nopeutetaan ja ediste
tään verotuksen oikean lopputuloksen saavutta
mista jo piiritullikamaritasolla. Tullihallituksen 
asema muutoksenhakuasteena korostuu, kun 
kaikki selvät ja vähäiset valitusasiat käsitellään 
piiritullikamareissa oikaisuina. Tullihallituksen 
lainkäyttö olisi siten ensisijaisesti tärkeiden lain
tulkintakiistojen ratkaisemista ja verotuskäytän
töä ohjaavaa toimintaa. 

Tulliverotuksen ja tullaustietojen oikeellisuu
teen sekä tavaranhaltijoiden tasavertaiseen kohte
luun pyritään jälkitullausajan pidentämisellä sekä 
mahdollistamaila tullinkorotuksen ja virhemak
sun määrääminen myös hallinnollisena seuraa
muksena. Jälkitullausaika pitenisi niissä tapauk
sissa, joissa tulliedun edellytyksenä olevaa ehtoa 
ei noudateta. Tällöin määräaika laskettaisiin eh
don rikkomisajankohdasta. Hallinnollisten seu
raamusten määräämisoikeus edistäisi oikeiden 
tullaustietojen ilmoittamista ajoissa, mikä puo
lestaan merkittävästi helpottaisi tulliviranomais
ten valvonta- ja verotustyötä. 

Esityksellä pyritään selkiinnyttämään toimival
tasuhteita tullihallinnossa siirtämällä päätösvaltaa 
eräissä asioissa, kuten tullivarastojen perustamis
lupaa koskevissa asioissa, aluehallinnolle taikka 
tavaran kauttakuljetuslupia koskevissa asioissa 
muille viranomaisille, kuten ympäristö- ja ter
veysviranomaisille. Valtiovarainministeriön toi
mivaltaa lisättäisiin siltä osin kuin se koskee 
tullilaitoksen haltuun jätettyjen tavaroiden käyt
töä tai hävittämistä. Toimenpiteellä poistettaisiin 
pääosin näiden tavaroiden säilyttämisestä tullilai
tokselle aiheutuneet varastointiongelmat. 

Muiden esitykseen sisältyvien muutosehdotus
ten tarkoituksena on hallinnollisten menettelyjen 
tehokkuuden ja joustavuuden lisääminen. 

2. Nykyinen tilanne Ja astan val
mistelu 

2 .1. lainsäädäntö 

Nykyinen tullilaki (57 3/78) on ollut voimassa 
vuoden 1979 alusta. Siihen on tehty muutoksia 
vuosina 1982 ja 1983 (lait 547/82 ja 288/83). 
Tullilaki sisältää tullaustoimintaa koskevat yleiset 
säännökset sekä menettelysäännökset kuten tulli
selvitystä, tulliverotuksen toimittamista, tullin 
suorittamista ja muutoksenhakua sekä tullirikok
sia koskevat säännökset. Tarkemmat säännökset 
tullilain täytäntöönpanosta sekä soveltamisesta 
on annettu tulliasetuksella (57 4 1 7 8). Aineelliset 
tulliverosäännökset on vuoden 1979 alusta sisälly-
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tetty tulliverolakiin (5 75/78). Aikaisempi tullila
ki (271 1 39) sisälsi sekä aineelliset että menettely
tapasäännökset. 

2.2. Käytäntö ja ehdotetut muutokset 

2.2.1. Muutoksenhaku 

Tavaranhaltija voi nykyisin hakea muutosta 
tullaukseen joko piiritullikamarille osoitetulla oi
kaisuvaatimuksella tai valituksella tullihallituk
selta. Valitusjärjestelmä on kaksijakoinen. Muu
tosta voidaan hakea joko säännönmukaisella vali
tuksella taikka perustevalituksella. Säännökset on 
rakenteellisesti jaettu siten, että tullinoikaisusta 
säädetään tulliverotuksen toimittamista koskevan 
alaotsikon alaisessa 34 §:ssä ja valituksesta muu
toksenhakua koskevan alaotsikon alaisissa pykälis
sä 47-50. 

Koska tavaranhaltijan hyväksi tehtävässä tullin
oikaisussa on tavallisesti kysymys muutoksen
hausta, sopivat sitä koskevat säännökset parem
min muutoksenhakua koskevaan tullilain osaan, 
kun taas veronsaajan hyväksi tehtävää oikaisua 
koskevat säännökset on perusteltua säilyttää vero
tuksen toimittamista koskevassa osassa. Vaikka 
verovelvollisen hyväksi tapahtuva viranomais
aloitteinen itseoikaisu ei ole muutoksenhakua, 
olisi kuitenkin systemaattisesti parasta pitää nä
mä säännökset yhtenäisenä muutoksenhakuosas
sa. 

Voimassa olevan lain mukaisen tullinoikaisun 
(34 §) edellytykset ovat samat sekä veronsaajan 
että tavaranhaltijan hyväksi tehtävissä oikaisuissa. 
Myös oikaisun määräaika kummassakin tapauk
sessa on sama eli kaksi vuotta tullaus- tai muusta 
veronmaaraamtspatvasta. Oikaisumahdollisuus 
myös raukeaa sanotun ajan kuluttua, vaikka 
oikaisua olisikin haettu ajoissa. 

Tullinoikaisun edellytykset ovat tullitariffin tai 
muun verosäännöksen väärä soveltaminen, lasku
virhe tai siihen verrattava erehdys tai se, ettei 
piiritullikamari ole asiaa joitain osin tutkinut. 
Valituksen vireilläolo tai valituspäätös samasta 
asiasta estää oikaisumenettelyn. Tullilain oikaisu
säännös on sisällöltään muiden verotuslakien oi
kaisua laajempi, sillä sitä voidaan käyttää myös 
tietyissä lainsoveltamisvirheissä. Säännös velvoit
taa piiritullikamarin myös omasta aloitteestaan 
oikaisuun esimerkiksi tarkastushavaintojen perus
teella. Piiritullikamari ei voi kuitenkaan oikaista 
muita kuin tullauspäätöksiä, ellei kysymys ole 
lasku- tai kirjoitusvirheestä. Nykyisin ei myös-

kään voida oikaista erilaisten tullinpalautusten 
yhteydessä tapahtuvia asiavirheitä. 

Piiritullikamareita on jo nyt ohjattu oikaise
maan myös valituksissa esiin tulevat selvät virheet 
siitä riippumatta, onko valitukset jätetty tullitoi
mipaikkaan vai ovatko ne lausunnolla tullihalli
tuksesta. Vireillä olevan asian oikaisukiellon ei 
ole tulkittu tällaista menettelyä estävän. Käytän
nössä piiritullikamarit jättävätkin oikaisematta 
vain tulkinnanvaraiset valitukset sekä asiat, jotka 
piiritullikamari on jo tutkinut, kuten jälkitul
lauksia tai käteistullauksia koskevat vaatimukset. 

Liikevaihtoverotusmenettelyn kehittämistoimi
kunta (komiteanmietintö 1985:28) on ehdotta
nut, että liikevaihtoverotuksessa oikaisun tekemi
sen määräaika olisi yhteneväinen valitusajan 
kanssa ja se olisi tilikauden päättymisestä kolme 
vuotta verovelvollisen ja yksi vuosi veronsaajan 
hyväksi tehtävän oikaisun osalta. Ehdotus on 
sisällytetty syyskuussa 1987 eduskunnalle annet
tuun hallituksen esitykseen laiksi liikevaihtovero
lain muuttamisesta (hall.es.n:o 64/1987 vp. ). 

Tulliverotuksessa on epäkohdaksi todettu 
puutteellisista tullausilmoituksista johtuvat lu
kuisat oikaisupyynnöt ja niiden käsittelyn viipy
minen varsinkin suurimmassa tullipiirissä. Epä
kohta voitaisiin korjata pidentämällä oikaisuai
kaa. Verotuksen oikean lopputuloksen saavutta
mista jo ensiasteessa voidaan edistää myös sillä, 
että nykyisin oikaisulle asetetut erityisedellytykset 
poistetaan ja oikaisumenettely säädetään ensisi
jaiseksi toimenpiteeksi myös haettaessa muutosta 
valittamalla. Joustavan muutoksenhakumenette
lyn toteuttamiseksi ehdotetaan, että siltä osin 
kuin valituksessa esitetyt vaatimukset eivät anna 
aihetta päätöksen oikaisemiseen asian asiakirjat 
toimitetaan tullihallitukselle valituksen käsittelyä 
varten. Sen sijaan varsinaisiin oikaisupyyntöihin, 
jotka osoitettaisiinkin piiritullikamarille, annet
taisiin sellainen ratkaisu, johon tyytymättömän 
olisi haettava siihen erikseen muutosta valitta
malla tullihallitukseen. 

Tullinoikaisua hakeneelle tavaranhaltijalle lä
hetettäisiin kielteisessä tapauksessa perusteltu, 
valitusohjauksen sisältävä hylkäyspäätös. Hylätyn 
oikaisupäätöksen jälkeen valitusaika olisi oltava 
aina vähintään 60 päivää, vaikka normaali vali
tusaika olisikin muutoin kulunut. Milloin tulli
hallitus käsittelee hylkäävän oikaisupäätöksen 
johdosta tehtyä valitusta, valituksen kohteena 
tulisi nykyisestä käytännöstä poiketen pitää itse 
oikaisupäätöstä eikä sitä tullausta, jota oikaisu
pyyntö on koskenut. Jos piiritullikamari oikaisee 
valituksen johdosta päätöstään, päätös on valitus-
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osoituksineen annettava säädetyllä tavalla tiedok
si asianomaisille. 

Säännönmukainen valitus (47 §) koskee tul
lausten ja jälkitullausten ohella mitä tahansa 
muuta piiritullikamarin päätöstä. Valituskelpoi
sella päätöksellä tarkoitetaan muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetun lain {154/50) 3 §:n 1 
momentissa viranomaisen toimenpidettä, jolla 
asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Valittami
sessa noudatetaan yleisiä hallinto-oikeudellisia 
sääntöjä. Valitusaika on 30 päivää tullauspäivästä 
tai muun kuin tullauspäätöksen tiedoksisaannista 
ja valitus voidaan jättää sekä tullihallitukseen 
että mihin tahansa tullitoimipaikkaan. Piiritulli
kamareissa toimivien tulliasiamiesten valitusoi
keus alkaa päätöksenteosta. Tullihallitus ratkaisee 
valituksen lainkäyttömenettelyssä kollegionsa is
tunnossa sen jälkeen, kun asianomainen piiritul
likamari on antanut lausunnon asiassa ja valitus
asiaintoimisto on valmistellut sen esiteltäväksi. 

Muut kuin tullausvalitukset koskevat auto- ja 
moottoripyöräverolain ( 4821 67) mukaisia invali
dien autoveronpalautuksia sekä muita hakemus
asioita, kuten tulliverolaissa säädettyä erityispa
lautusta. Säännönmukaisessa valitusajassa on ha
ettava muutosta myös piiritullikamareiden mui
hin hallintopäätöksiin, jotka käytännössä ovat 
koskeneet tavaran maahantuonnin edellytyksiä, 
tullitoimitusmaksuja ja asiakirjajulkisuutta. Tul
lilain muutoksenhakusäännöksiä sovelletaan li
säksi väylä- ja lästimaksuja sekä muita tullilaitok
sen kantamia maksuja koskevissa valitusasioissa. 

Perustevalitus {48 §) voidaan tehdä vain tul
laus- ja jälkitullauspäätöksistä. Tulliverotuksen 
hakemusasioista tai muista piiritullikamarin pää
töksistä ei voi valittaa lain 48 §:n nojalla eikä 
tulliasiamies voi käyttää tätä menettelyä. Perus
tevalitusaika on kolme vuotta tullin määräämis
vuoden lopusta lukien. Perustevalitusedellytykset 
tullilaissa ovat samat kuin muissa verotuslaeissa 
eli verolain virheellinen soveltaminen ja verovi
ranomaisen erehdys tai menettelyvirhe, jonka 
voidaan olettaa vaikuttaneen asian ratkaisuun. 
Perustevalitus voidaan tehdä muissa paitsi pelk
kää tullin määrää koskevissa tapauksissa. 

Käytännössä suurin osa tullausvalituksista teh
dään säännönmukaisen valitusajan jälkeen perus
tevalituksina. Tämä johtuu siitä, että huolinta
asiamiesten kautta tapahtuva tullauspäätösten 
tiedoksisaanti viivästyy, ja siitä, että useat muu
toksenhakuperusteet ovat käytettävissä vasta kuu
kausia tullauksen jälkeen. Perustevalituksen edel
lytykset rajaavat muutoksenhakuelimen tutkimis
velvollisuuden ahtaammin kuin säännönmukaisia 

valituksia käsiteltäessä, mutta käytännön ratkai
sutoiminnassa valituslajien erolla ei ole ollut 
merkitystä. 

Välittömässä verotuksessa perustevalitus pois
tettiin 1 päivänä lokakuuta 1982 voimaan tulleel
la verotuslain muuttamisesta annetulla lailla 
( 3 99 1 82). Liikevaihtoverotuksessa perustevali tuk
sen poistamista on ehdottanut liikevaihtoverotus
menettelyn kehittämistoimikunta. Myös tämä 
ehdotus sisältyy aiemmin mainittuun hallituksen 
esitykseen laiksi liikevaihtoverolain muuttamises
ta. 

Nykyinen kaksijakoinen valitusjärjestelmä eh
dotetaan muutettavaksi selkeämmäksi poistamal
la perustevalitus ja samalla pidentämällä sään
nönmukaisen valituksen 30 päivän määräaikaa 
yleensä kolmeen vuoteen eli vastaamaan nykyisen 
perustevalituksen määräaikaa. Vaikka perusteva
lituksen hyväksyminen edellyttää perustevirhettä, 
on oikeuskäytännössä valituskeinojen välinen raja 
kuitenkin lähes kokonaan poistunut. Tavaranhal
tijan oikeusturvan kannalta tullauksen perustetta 
koskevan ja muun virheen välisen eron tekemistä 
ei voida pitää tyydyttävänä. 

Korko. Tullilaitoksen kannettavat verot on 
voimassa olevan 49 §:n mukaan suoritettava sää
detyssä ajassa ja järjestyksessä valituksesta ja oi
kaisuvaatimuksesta huolimatta. Valituksen tai 
tullinoikaisun johdosta palautettavalle tullille 
maksetaan asetuksella säädetty yhdeksän prosen
tin vuotuinen korko oikaisuvaatimuksen tai vali
tuksen vireilletulopäivästä tullin maksupäivään 
saakka. Mikäli muutoksenhakuelin hyväksyy hy
lätyn oikaisuvaatimuksen johdosta tehdyn vali
tuksen, korko lasketaan vasta valituksen vireille
tulosta. 

Jotta muutoksenhakukirjelmiä ei pelkästään 
koron maksun varmistamiseksi otsikoitaisi vali
tuksiksi, tulisi tullilakia muuttaa siten, että mak
settavan koron kertyminen ei katkeaisi, jos hyl
käävään oikaisupäätökseen tyytymätön menestyk
sellisesti valittaa. 

2.2.2. jälkitullaus eräissä tapauksissa 

Jälkitullauksen toimittamiselle 35 §:ssä säädet
ty määräaika lasketaan sen vuoden lopusta, jona 
tullaus toimitettiin tai tullinpalautus määrättiin 
suoritettavaksi. Eräissä tapauksissa tavaran tullit
tomuudelle tai tullinalennukselle on asetettu 
ehtoja, jotka voidaan täyttää vasta tullauksen 
jälkeen. Näitä ovat esimerkiksi teollisuustulli
edut, joiden mukaisen tullittomuuden myöntä-
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misen ehtona on tavaran käyttö määrättyyn tar
koitukseen. Käytölle ei ole kuitenkaan asetettu 
mitään määräaikaa. Muita tapauksia ovat vienti
ja alusrakennusedut, joiden osalta piiritullikama
ri voi pidentää tavaran käytölle asetettua kolmen 
vuoden määräaikaa. Jos ehtoja ei täytetä eli 
tavaraa ei käytetä alunperin ilmoitettuun tarkoi
tukseen, veronmaksuvelvollisuus voi edellä tode
tun määräajan puuttumisen tai pituuden vuoksi 
syntyä vielä useiden vuosien kuluttua tullausajan
kohdasta. Kantamatta jääneen tullin määräämi
nen tavaranhaltijan suoritettavaksi on tällöin 
mahdollista vain jälkitullauksella. Tulli voi kui
tenkin jäädä määräämänä sen vuoksi, että jälki
tullauksen määräaika on jo kulunut umpeen. 
Epäkohdan poistamiseksi tulisi säätää, että jälki
tullauksen määräaika mainituissa poikkeus
tapauksissa voidaan laskea sen ajankohdan mu
kaan, jolloin ehtoa rikottiin. 

2.2.3. Tullinkorotus ja virhemaksu 

Oikeuskäytännössä vakiintuneen tulkinnan 
mukaan yksinomaan tullinkorotusta (36 §) tai 
virhemaksua (3 7 §) ei voida määrätä tullaus
päätöksen vahvistamisen jälkeen tullinoikaisuna 
tai jälkitullauksena. 

Tullaukseen kuuluvassa tavaran luovutuksessa 
annettavat asiakirjat ja tiedot samoin kuin tul
lausilmoitus ja sen liitteenä olevat asiakirjat sisäl
tävät lukuisia sellaisia tietoja, jotka eivät vaikuta 
verotukseen, mutta joilla on olennainen merkitys 
muun muassa luovutusedellytysten tarkastamisen 
ja kansainvälisten tullisopimusten noudattamisen 
kannalta. Tullauksessa selvitettäviä asioita ovat 
esimerkiksi maan ulkomaankaupan ja taloudelli
sen kasvun turvaamisesta annettuun lakiin ( 15 71 
74) perustuvat velvoitteet, kuten lisenssimääräys
ten valvonta sekä kahdenvälisten tekstiilisopi
musten kiintiötilanteen seuranta. Jos tullaus
tiedot annetaan näiltä osin virheellisinä, vaaran
tuu näiden säännösten ja sopimusten tavoittei
den toteutuminen. 

Käytännöllisistä syistä ja tullausmenettelyn no
peuttamiseksi tullausasiakirjojen perusteellinen 
tarkastus suoritetaan vasta tullauspäätöksen anta
misen jälkeen jälkitarkastuksessa. Koska lain mu
kaan tullinkorotus ja virhemaksu voidaan tullaus
päätöksen antamisen jälkeen määrätä vain, jos 
virhe on vaikuttanut kannettavien verojen tai 
maksujen määrään, ei jälkitarkastuksessa havait
tujen muiden virheiden seuraamusten määräämi
nen ole mahdollista. 

Huomattava osa huoliotaliikkeiden ja suurten 
tuojayritysten tulliselvityksistä tapahtuu konekie
lisesti atk-sovellutuksina. Tässä menetelmässä 
tulliviranomaiset voivat vasta tullauspäätöksen 
antamisen jälkeen tarkistaa, onko tullausasiakir
jat jätetty säädetyssä määräajassa. Jos atk-tullaus
ilmoitus on annettu myöhässä, ei tullinkorotuk
sen tai virhemaksun määrääminen ole ollut mah
dollista. Tämä vähentää tavaranhaltijoiden ja 
heidän asiamiehinään toimivien huolitsijoiden 
halukkuutta noudattaa tulliselvityksen määräai
kaa. Lisäksi muussa kuin konekielisessä muodossa 
tullausilmoituksensa antavat tavaranhaltijat ovat 
atk-sovelluksia käyttäviin nähden eriarvoisessa 
asemassa. Epäkohtien poistamiseksi tulisi säätää, 
että tullinkorotus ja virhemaksu voidaan määrätä 
myös tullauspäätöksen vahvistamisen jälkeen. 

Maahan saapuvien matkustajien yrittäessä tuo
da tavaroita tullitta enemmän kuin lain nojalla 
on sallittua, heille voidaan määrätä tullinkorotus 
36 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla. Ulko
maanliikenteen palveluksessa olevien henkilöiden 
tullinomien tuomisten maaraytymisperusteet 
ovat nykyisin pääosin yhtenäiset matkustajien 
tulliverolain 11 §:n nojalla määrättyjen tuontioi
keuksien kanssa. Markustajiin sovellettava tullin
korotussäännös olisi yhdenmukaisesti ulotettava 
koskemaan kaikkia henkilöitä, mukaan lukien 
ulkomaanliikenteen palveluksessa olevat. 

2.2.4. Tullitiet ja kauttakuljetus 

Tul/itiet. Ulkomaanliikenne on tullilain 3 §:n 
1 momentin mukaan sallittu vain tulliteitä pitkin 
yleisten liikennepaikkojen kautta, jollei tullihalli
tus 2 momentin nojalla ole määrännyt, että 
ulkomaanliikenne voi tapahtua muutakin kautta. 
Tullihallituksen ratkaisut ovat perustuneet käy
tännön valvontanäkökohtiin, joista asianomainen 
tullivalvonnasta vastaava piiritullikamari on par
haiten selvillä. Ratkaisukäytännössä ei ole tullut 
esille sellaisia seikkoja, jotka vaatisivat toimival
lan säilyttämistä tullihallituksella. Ottaen huo
mioon piiritullikamarien paikallisen asiantunte
muksen sekä tullivalvonnalliset näkökohdat eh
dotetaan ulkomaanliikenteen reiteistä päättämi
nen siirrettäväksi tullihallitukselta aluehallinnol
le. 

Kauttakuljetus. Lain 11 §:n mukaan tullihalli
tuksen toimivaltaan kuuluu tuonti- tai vientira
joitusten alaisten tavaroiden kauttakuljetuksen 
ehdoista määrääminen. Tavaroiden tuontia tai 
vientiä rajoittavissa säännöksissä ei yleensä ole 
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yksityiskohtaisia määräyksiä kauttakuljetuksen 
varalta. Tästä syystä tullilakia tulisi täydentää 
viittaamalla muiden viranomaisten toimivaltaan. 

Tuonti- ja vientirajoitusten alaiset tavarat voi
vat ominaisuuksiensa vuoksi aiheuttaa huomatta
vaakin vahinkoa ympäristölle, minkä vuoksi nii
den kuljetus Suomen alueen kautta olisi pääsään
töisesti kiellettävä. Mikäli tavaran kuljettaminen 
voisi kuitenkin tapahtua turvallisesti, tulisi se 
voida sallia. Tullihallitusta paremmat edellytyk
set arvioida kauttakuljetuksen sallittavuutta ja 
ehtoja on sillä erityisviranomaisella, jonka toimi
alaan tavaraa koskevan säännöstön valvonta kuu
luu. Näitä erityisviranomaisia ovat muun muassa 
maa- ja metsätalousministeriö, kauppa- ja teolli
suusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja 
ympäristöministeriö sekä näiden alaiset virastot. 
Edellä todetun perusteella olisi rajoitusten alais
ten tavaroiden kauttakuljetuksen ehdoista päättä
minen siirrettävä kulloinkin kysymykseen tuleval
le asiantuntijaviranomaiselle ottamalla tästä mai
ninta tullilakiin. 

2.2.5. Tulliterminaali ja tullivarastot 

Sellainen maahan tuotu tavara, jota ei heti 
tulliselvitetä, on 18 §:n mukaan vietävä tulliter
minaaliin säilytettäväksi siellä tavaranhaltijan lu
kuun. Tullilain 19 §:n nojalla tullihallitus antaa 
luvan terminaalin pitämiseen määräämillään eh
doilla. Tullihallitus voi tarvittaessa myös peruut
taa antamansa luvan. Vuoden 1987 alussa oli 
toiminnassa 105 tulliterminaalia. 

Tullilain 25 §:n mukaisia tullivarastoja ovat 
yleinen tullivarasto, yksityinen tullivarasto ja 
muonitusvarasto. Tullivarasto on yleensä tarkoi
tettu tullaamattoman tavaran tai vientitavaran 
säilyttämiseen. Muonitusvarasto on tarkoitettu 
erityisesti alusten ja ilma-alusten muonitukseen 
sekä verottomien tavaroiden myymälöiden myyn
tiin samoin kuin ulkomaisille diplomaateille ve
rottomaan myyntiin tarkoitettujen tavaroiden säi
lyttämiseen. 

Tullilain 26 §:n mukaan yleisessä tullivarastos
sa ja yksityisessä tullivarastossa saadaan tavaraa 
säilyttää enintään yhden vuoden ajan. Tullihalli
tus voi erityisestä syystä pidentää tätä määräai
kaa. Useimmiten on ollut kysymys tavaran myyn
tiin liittyvistä menekkivaikeuksista. 

Lain 29 §:n nojalla tullivaraston perustamislu
van antaa tullihallitus. Se voi peruuttaa anta
mansa luvan, milloin lupaehtoja ei noudateta tai 
jos lupaa myönnettäessä vallinneet olosuhteet 

ovat oleellisesti muuttuneet. Tullihallitus voi 
myös rajoittaa tavaran varastointia. Vuoden 1987 
alussa oli toiminnassa 22 yleistä tullivarastoa, 279 
yksityistä tullivarastaa ja 4 7 muonitusvarastoa. 

Tulliterminaalien ja eri tullivarastojen käytän
nön toiminnan seurannassa pääpaino on tullival
vonnallisissa tehtävissä, jotka kuuluvat piiritulli
kamarille. Valtionhallinnossa yleisesti noudatet
tavan periaatteen mukaan erityisesti yksittäisissä 
hakemusasioissa päätösvalta olisi delegoitava sille 
viranomaiselle, jolla on parhaat edellytykset ja 
asiantuntemus perehtyä asiaan. Käytännössä lu
pien myöntämismenettelyssä ja varastointiaiko
jen pidentämisessä ei ole tullut esiin sellaisia 
seikkoja, jotka vaatisivat toimivallan pysyttämistä 
keskusvirastotasolla. Lupien myöntäminen ja 
varastointiaikojen pidentäminen olisi tarkoituk
senmukaisinta siirtää pääosin keskusvirastolta pii
ritullikamarien toimivaltaan. Tullihallituksen toi
mivaltaan ehdotetaan kuitenkin jätettäväksi tulli
terminaalien perustamisluvista päättäminen, mi
käli terminaali olisi erityisestä syystä tarkoitus 
perustaa muualle kuin yleiselle liikennepaikalle. 
Yleisen liikennepaikan ulkopuolella sijaitsevan 
terminaalin valvonta on pysyvän tullihenkilökun
nan puuttuessa vaikea järjestää, minkä vuoksi 
terminaalin perustamiseen liittyy sellaisia poik
keuksellisia näkökohtia, joihin tullihallituksen on 
otettava kantaa. 

Elinkeinoelämän poikkeustilanteiden varalta 
olisi tärkeätä, että tullihallitus voisi, kuten nykyi
sinkin, rajoittaa keskitetysti koko maassa joiden
kin tavaroiden säilyttämistä tullivarastossa, vaikka 
päätösvalta varastolupien antamisessa ehdotetaan 
siirrettäväksi aluehallintoon. 

Käytännössä on esiintynyt tarvetta toimittaa 
suomalaisista muonitusvarastoista tavaroita ulko
mailla sijaitseviin muonituskohteisiin, kuten suo
malaisille YK-joukoille, työmaille ja diplomaatti
sille edustustoille. Koska tämä ei ole nykyisen 
tullilain mukaan mahdollista, lakia (25 §) tulisi 
täydentää tältä osin. 

2.2. 6. Tullihuutokauppa 

Tullilain 63 §:n 1 momentin mukaan tulli
huutokaupalla on myytävä valtiolle luovutettu tai 
menetetyksi tuomittu tavara samoin kuin tulli
valvonnassa oleva tavara, jota ei ole tullattu tai 
josta menevää tullia ei ole maksettu säädetyssä 
ajassa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 2 
momentin nojalla määrätä valtiolle luovutetut tai 
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menetetyksi tuomitut tavarat luovutettaviksi val
tion laitoksen käyttöön. 

Kaikkea tullivalvonnassa olevaa tavaraa, jonka 
tullaus tai tullilaskun maksaminen on laiminlyö
ty, ei voida myydä tullihuutokaupalla. Tavaran 
maahantuonnille on erityislainsäädännössä voitu 
asettaa rajoitus, joka estää myynnin. Lisäksi tava
ra voi olla nopeasti pilaantuvaa tai muutoin 
sellaista, ettei sen myynti tullihuutokaupalla ole 
käytännössä mahdollista. Asianomaisissa erityis
säädöksissä ei ole riittäviä säännöksiä tullilaitok
sen haltuun jääneiden tavaroiden suhteen nouda
tettavasta menettelystä, minkä vuoksi niistä ai
heutuu tullilaitokselle säilytysongelmia. 

Tullilaitoksen haltuun jää muutakin omaisuut
ta. Lähinnä on kysymys matkustajien tullitto
mien tuomistensa lisäksi tuomista tavaroista, jois
ta kannettavia veroja ei makseta välittömästi. 
Maahantuojalie lähetetty tullilasku maksetaan 
ehkä myöhemmin, mutta tavara jää usein nouta
matta. Erityissäännöksen puuttuessa joudutaan 
tällaisia tavaroita säilyttämään jopa vuosia piiri
tullikamarien tiloissa. Tästä aiheutuu kustannuk
sia ja lisäksi tavaran arvo voi säilytyksen aikana 
alentua, koska tullilaitoksella ei ole erityisesti tätä 
tarkoitusta varten suunniteltuja tiloja. Tavaroi
den pitkäaikainen säilytys on paitsi kustannuksia 
aiheuttavaa ja hankalaa myös jokseenkin tarpee
tonta. Kokemuksen mukaan tavaranhaltijat vain 
poikkeustapauksissa noutavat jättämänsä tavarat. 

Valtiontilintarkastajain kertomuksessa vuodelta 
1981 on pidetty tarpeellisina lainsäädännöllisiä 
muutoksia tulliselvitetyn tai ulkomaalaisilta tal
teen otetun tavaran säilytysajan lyhentämiseksi. 
Esimerkiksi löytötavaralain 6 §:n mukaan omista
jan on kuuden kuukauden kuluessa ilmoittau
duttava tavaran menettämisen uhalla. 

Tullilaitoksen haltuun jääneen tulliselvittämät
tömän tai muun tavaran säilytysongelmien pois
tamiseksi ja tarpeettomien kustannusten vähentä
miseksi olisi valtiovarainministeriön oikeutta 
määrätä tällaisen tavaran luovuttamisesta ja käy
töstä perusteltua laajentaa jonkin verran. Samalla 
valtiontilintarkastajain vaatimus myös tulliselvite
tyn tai ulkomaalaisilta talteen otetun tavaran 
sä~lytysajan lyhentämisestä voitaisiin ottaa huo
mwon. 

2.2. 7. Muut muutosehdotukset 

Tullitoimiparkan määrittely. Tullilaissa ei ole 
määritelty tullitoimipaikan käsitettä, vaikka sii
hen eri yhteyksissä tullilainsäädännössä viitataan. 

Tämän vuoksi määritelmä, jonka mukaan tulli
toimipaikalla tarkoitetaan piiritullikamaria, tulli
kamaria ja tulliasemaa tulisi lisätä lain 8 §:ään. 

Tavaran luovuttaminen käteisasiakkaalle. Re
kisteröidylle asiakkaalle tavara voidaan 12 §:n 
mukaan luovuttaa ennen tullauksen loppuun
saattamista. Käteisasiakkaalle ei tavaraa voida 
luovuttaa ennen tullauksen loppuun saattamista 
edes vakuutta vastaan, ellei kyseessä ole tullaus
arvon määräämiseen liittyvä viivästys. Milloin 
tullittomuuden edellytysten täyttyminen on tul
kinnanvaraista taikka, jos veroihin haetaan huo
jennusta tai niistä valitetaan, tavara joudutaan 
säilyttämään tullin tiloissa ehkä pitkiäkin aikoja. 
Esimerkiksi muuttoautot ja väliaikaisesti maahan 
tuodut ajoneuvot ovat tavaroita, jotka usein maa
hantuojan käyttötarpeen ja toisaalta tullitoimi
paikan säilytysongelmien vuoksi olisi tarkoituk
senmukaisinta luovuttaa vakuutta vastaan tuojal
le. 

Suomi on hyväksynyt Kioton yleissopimuksen 
(SopS 6/78) tullausta vapaaseen liikkeeseen kos
kevan liitteen B. 1. suosituksen (SopS 46/80), 
jonka mukaan tavarat on luovutettava tullirikko
muksesta tai puutteellisuudesta huolimatta en
nen niiden tulliselvitystä, jos tavaranhaltija aset
taa tuontiveroista ja mahdollisista sakkomaksuista 
vakuuden. 

Kioton yleissopimuksen mukaisesti sekä käteis
asiakkaiden aseman parantamiseksi olisi tullilais
sa säädettävä, että tavara voidaan luovuttaa va
kuutta vastaan käteisasiakkaalle, jos muustakin 
syystä kuin tullausarvon määräämiseksi on tar
peen lykätä tullauksen loppuun saattamista tai 
tullilaskun maksamista. 

Potkkeuksen myöntäminen tulliselvitysvelvol
lisuudesta. Poikkeusten myöntäminen yleisestä 
tullauksen ilmoittamisvelvollisuudesta ja muusta 
säädetystä tulliselvitysmenettelystä kuuluu tulli
lain 17 §:n 1 momentin mukaan tullihallitukselle 
niin yksittäistapauksissa kuin laajemmin tietyn
laisissa tulliselvitystilanteissa. Lain 17 §: n 2 mo
mentin nojalla tullihallitus voi yleisesti pidentää 
tulliselvitysaikaa painavista syistä, kuten esimer
kiksi vaikeiden liikenneolojen, pitkien pyhien tai 
lakkojen vuoksi ja muissa vastaavissa tilanteissa. 

Tulliselvitysajan pidennyshakemusten syynä on 
usein lopullisten tullausasiakirjojen viivästymi
nen, joka johtuu ulkomaisesta tavaran toimitta
jasta. Piiritullikamareille tehdään kiireellisissä yk
sittäistapauksissa usein pyyntöjä tulliselvitysaikaa 
ja tullausilmoitusaineistoa koskevien velvolli
suuksien helpottamiseksi. Piiritullikamarit eivät 
tällöin voi myöntää poikkeuksia, vaan ne joutu-
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vat tullinkorotusta määrätessään ottamaan huo
mioon muustakin kuin tavaranhaltijasta johtuvat 
tullausilmoituksen puutteet ja viivästykset. 

Epäkohdan poistamiseksi ehdotetaan piiritulli
kamarille annettavaksi oikeus tullauseräkohtaises
ti pidentää tulliselvitysaikaa ja helpottaa tullaus
ilmoitusaineistoa koskevien määräysten sovelta
mista. Muissa kuin yksittäistapauksissa poikkeus
ten myöntäminen kuuluisi edelleenkin tullihalli
tukselle. 

Vapaa-alueiden käyttömaksut. Lain voimassa 
olevan 23 §:n mukaan valtioneuvosto antaa lu
van vapaa-alueen perustamiseen vahvistamillaan 
ehdoilla, kun taas valtiovarainministeriö vahvis
taa ne maksut, jotka vapaa-alueen haltija kantaa 
varaston käyttämisestä. Tällä hetkellä maassam
me on toiminnassa yksi vapaasatama ja kymme
nen vapaavarastoa, joille valtiovarainministeriö 
on vahvistanut vapaavaraston käyttämisestä kan
nettavat maksut. 

Vahvistamismenettely on viime vuosina muo
dostunut rutiinimaiseksi, mutta kuitenkin aikaa
vieväksi toimenpiteeksi, jonka käytännön merki
tys on vähäinen. Vapaa-alueiden lukumäärän 
lisäännyttyä ja niiden keskinäisen kilpailun kiris
tyttyä ei ole pelättävissä, että vapaavarastojen 
käyttäjiltä perittävät maksut muodostuisivat koh
tuuttoman suuriksi, vaikka vahvistamismenette
lystä luovuttaisiin. Ei myöskään ole esitettävissä 
sellaista yleistä intressiä, joka vaatisi tämän poik
keuksellisena pidettävän käytännön jatkamista. 

Verottomien tavaroiden myymälä. Valtiova
rainministeriö antaa 31 §: n nojalla määräaikaisen 
luvan verottomien tavaroiden myymälän perus
tamiseen säännöllistä ulkomaanliikennettä har
joittavalle kotimaiselle lentoyhtiölle. Käytännössä 
tämä merkitsee sitä, että Finnair Oy:llä on yksin
oikeus näiden myymälöiden pitämiseen Suomen 
lentoasemilla. Tämä on koettu epäkohdaksi, kos
ka muun muassa yhtiön ja valtion sekä matkusta
jien edut eivät aina ole olleet yhdenmukaiset. 

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan tul
lilakia tulisi muuttaa siten, että verottomien 
tavaroiden myymälän perustamislupa voitaisiin 
antaa myös muulle kuin säännöllistä ulkomaan
liikennettä harjoittavalle kotimaiselle lentoyhtiöl
le. Lisäksi ilmailuhallitus ja liikenneministeriö 
ovat katsoneet, että lentomatkustajien palvelu 
vaatisi verottomien tavaroiden myymälöiden pe
rustamista sellaisillekin lentoasemille, kuten Ro
vaniemelle, joilta ei liikennöidä säännöllisesti 
ulkomaille ja joissa myymälänpito saattaisi olla 
taloudellisesti kannattamatonta. 

Kysymyksessä olevan epäkohdan korjaamiseksi 
tullilakia tulisi muuttaa siten, että valtiovarain-
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ministeriö voisi harkintansa mukaan myöntää 
verottomien tavaroiden myymälän perustamislu
van kotimaiselle yhtiölle tai valtiolle taikka kun
nalle. Matkailun edistämisen vuoksi voisi olla 
perusteltua, että valtio tai kunta pitäisivät mai
nittua myymälää silloinkin, kun toiminta ei olisi 
taloudellisesti kannattavaa. 

Hakemuksesta suoritettavien tullinpalautusten 
jälkiverotus, tullinkorotus ja tullinoikaisu. Tulli
verotuksessa on pidetty epäkohtana sitä, että 
sellaisia hakemuksesta suoritettavia tullinpalau
tuksia, jotka on suoritettu liian suurina, ei voida 
oikeuskäytännön mukaan kantaa takaisin jälki
tullauksella. Muilla kuin hakemuksesta suoritet
tavilla tullinpalautuksilla ei ole käytännön merki
tystä. Tärkeimmät hakemuksenvaraiset palautuk
set ovat tulliverolain 23 §:ssä säännelty erityispa
lautus ja tulliveroasetuksen 30 §:n 2 momentin 
mukainen tullauksen jälkeinen vienti- ja alusra
k~.nnuse~upalautus. Nämä palautukset liittyvät 
kunteäsu tullauspäätöksiin ja niiden ehtojen so
veltaminen edellyttää samanlaista säännöksiin si
dottua harkintaa kuin tullittomuuden toteutta
minen heti tullauksen yhteydessä. 

Tämän vuoksi lain 38 §:ään olisi lisättävä sään
nös, jonka mukaan tullilain tullinoikaisu-, jälki
tullaus- ja tullinkorotussäännökset koskisivat so
veltuvin osin myös hakemuksesta suoritettavia 
tullinpalautuksia. 

Vastuu tullin suon"ttamisesta. Lain 44 §:n 1 
momentin mukaan tullin suorittamisesta vastaa 
ensisijaisesti tavaranhaltija, huolitsija tai se, joka 
muutoin on tulliselvittänyt tavaran. 

Käytännössä joudutaan jälkitullaus suoritta
maan joskus jopa kolmen vuoden kuluttua tava
ran maahantuonnista, jolloin tavaranhaltija on 
saattanut jo lopettaa toimintansa tai asiakassuhde 
huolitsijan ja maahantuojan välillä muutoin kat
keta. Tällöin 1 momentin mukaan lisäveloitus 
ohjataan huolitsijan maksettavaksi siinäkin ta
pauksessa, ettei hän ole voinut vaikuttaa tullauk
sen virheellisyyteen. 

Lainkohdan 2 momentin nojalla huolitsija voi 
vapautua vastuusta vain, jos maahantuoja on 
rekisteröity asiakas eikä huolitsija todistettavasti 
ole vaikuttanut tai voinut vaikuttaa tullauksen 
virheellisyyteen. Käteisasiakkaan osalta huolitsija 
vastaa nykyisin aina tullista, vaikka ei olisi voinut 
vaikuttaa millään tavoin virheen syntymiseen. 
Tasapuolisuuden vuoksi tulisi huolitsijan voida 
vapautua vastuusta myös silloin, kun kysymykses
sä on käteisasiakas. 

Haasteiden tiedoksianto. Tullirikoksiin syyllis
tyy monia ulkomailla asuvia tai oleskelevia taikka 
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liikkuvan toimensa vuoksi tai muusta syystä vai
keasti tavoitettavia henkilöitä sekä viranomaisia 
vältteleviä ja asunnottomia henkilöitä, joiden 
syytteeseen saattaminen edellyttää kiireellistä esi
tutkintaa ja haastamista tai muita tiedoksiantoja. 

Tiedoksiantojen joutuisuus on rangaistusmää
räysasioissa varmistettu tullilain 58 §:n säännök
sellä, joka oikeuttaa eräät tullimiehet antamaan 
rangaistusvaatimuksen tiedoksi niin kuin haaste
mies. Muissa tullirikosasioissa on vuoden 1986 
loppuun saakka menetelty siten, että tuomiois
tuimet ovat haastomiehistä 7 päivänä syyskuuta 
1901 annetun asetuksen nojalla määränneet tulli
miehiä haastemiehiksi. 

Haastemiehiä koskeva säännöstö on uudistettu 
haastemieslailla (505 1 86) ja haastemiesasetuksella 
(506/86), jotka tulivat voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1987. Uudessa lainsäädännössä ei mää
rätä tullimiehiä haastemiehiksi eikä tuomiois
tuimilla ole enää oikeutta antaa muiden laitosten 
palveluksessa oleville haastemiehen oikeuksia. 
Haastemieslain voimaanpanosäännöksellä (8 §) 
lakkaavat tuomioistuinten tullimiehille antamat 
haastemiehen määräykset. Tullirikosasioiden vi
reille saattamisen kiireellisyys kuitenkin edellyt
tää, että tullimiehiä voidaan käyttää tarpeen 
vaatiessa haastemiehinä. Tullilakia (58 §) tulisi 
täydentää siten, että sen nojalla aikaisempi, vuo
den 1986 lopussa päättynyt käytäntö voisi jatkua. 

Takavarikotdun tavaran luovutus. Takavarikoi
tu tavara voidaan, ennen kuin se on tuomittu 
menetetyksi, 61 §:n mukaan luovuttaa omistajal
leen tullihallituksen harkinnan mukaan vakuutta 
vastaan. Koska piiritullikamareilla kokemuksen 
mukaan on tässä asiassa paras asiantuntemus, 
toimivalta olisi tarkoituksenmukaisinta siirtää 
aluehallinnolle. 

jälleenvientikiellon valvonta. Kun ulkomaiset 
tavarantoimittajat saattavat eräissä tapauksissa 
asettaa ehdon, että Suomeen toimitettua tavaraa 
ei viedä maasta, ehdotetaan tullilakiin sisällytet
täväksi säännös, joka oikeuttaa tulliviranomaisen 
valvomaan tällaisen jälleenvientikiellon noudat
tamista. 

2.3. Asian valmistelu ja lausunnonantajat 

Muutosehdotukset on valmisteltu tullihallituk
sessa ja valtiovarainministeriössä sekä oikeus
ministeriössä. Asiasta on pyydetty lausunnot ul
koasiainministeriöltä, oikeusministeriöltä, sisäasi-

ainministeriöltä, liikenneministeriöltä, kauppa
ja teollisuusministeriöltä, sosiaali- ja terveysmi
nisteriöitä ja ympäristöministeriöitä sekä kor
keimmalta hallinto-oikeudelta, Keskuskauppaka
marilta, Suomen Huolintaliikkeiden Liitolta ja 
Suomen Laivakauppiaitten Yhdistykseltä. Lau
sunnoissa on yleensä puollettu ehdotettuja muu
toksia ja pidetty niitä muun muassa tavaranhalti
jan oikeusturvaa lisäävinä. Lausuntojen huomau
tukset ja ehdotukset on pyritty soveltuvin osin 
ottamaan huomioon esityksen valmistelussa. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Tullilain muutosehdotuksella ei ole vaikutusta 
tullilaitoksen organisaatioon. Piiritullikamareille 
ehdotetut lisätehtävät voidaan hoitaa nykyisin 
voimavaroin. 

Jälkitullausajan pidentäminen samoin kuin 
tullinkorotus- ja virhemaksumenettelyn laajenta
minen lisännee vähäisessä määrin valtion verotu
loja. Tavaranhaltijan hyväksi tehtävän tullinoi
kaisun samoin kuin valituksen määräaikojen pi
dentäminen vähentänee verotuloja jonkin verran. 
Esityksen sekä valtion tuloja lisäävä että vähentä
vä vaikutus on siten kokonaisuudessaan vähäinen 
eikä nettovaikutuksia aiheudu. 

4. Riippuvuus muista esityksistä 

Liikevaihtoverolain 60 §:n 2 momentissa on 
säännös, joka koskee maahantuonnista tapahtu
neesta veronkantamisesta tullihallitukselle tehtä
vää perustevalitusta. Liikevaihtoverolakiin valmis
teilla olevat muutokset, joihin sisältyy muutok
senhakusäännösten uudistaminen, mukaan lu
kien perustevalitussäännösten kumoaminen, on 
suunniteltu tuleviksi voimaan vuoden 1989 alus
ta (hall.es. n:o 64/1987 vp.). Tullilain muutok
set ehdotetaan saatettaviksi voimaan mahdolli
simman pian. Tämän vuoksi liikevaihtoverolain 
maahantuontia koskeva perustevalitussäännös tu
lisi kumota samanaikaisesti tullilain perustevali
tussäännöksen kanssa. Muut liikevaihtoverolain 
muutoksenhakua koskevat säännökset voivat tulla 
voimaan eri ajankohtana kuin tullilain muutok
set. Tämä on otettava huomioon käsiteltäessä 
eduskunnassa mainittuja lainmuutosesityksiä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Tullilaki 

3 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että tullihallituksen nykyinen rat
kaisuvalta siirretään aluehallinnolle, jolloin piiri
tullikamarit voivat erityisistä syistä ja asettamil
laan ehdoilla määrätä ulkomaanliikenteen tapah
tuvaksi muualtakin kuin tulliteitä pitkin yleisten 
liikennepaikkojen kautta. Vastaavalla tavalla on 
tulliasetuksen 3 §:n 3 momenttia tarkistettava. 

5 §. Pykälän 7 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, joka oikeuttaa tulliviranomaisen estä
mään sellaisen tavaran vienti, joka on toimitettu 
Suomeen jälleenvientikielloin. 

8 §. Tullilainsäädännössä eri yhteyksissä viita
taan tullitoimipaikan käsitteeseen. Koska käsitet
tä ei ole määritelty tullilaissa, ehdotetaan asiasta 
säädettäväksi 8 §:n k kohdassa, jolloin nykyinen 
k kohta siirtyisi uudeksi 1 kohdaksi. Määritelmän 
mukaan, mikä vastaa vallitsevaa tilannetta, tulli
toimipaikalla tarkoitetaan piiritullikamaria, tulli
kamaria ja tulliasemaa. 

11 §. Lainkohtaa ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että sellaisen tavaran, jonka tuonti tai vienti 
on kielletty tai luvanvarainen, kauttakuljetus olisi 
pääsääntöisesti kielletty. Kuitenkin viranomai
nen, jolla on oikeus antaa tavaran tuonti- tai 
vientilupa voisi määräämillään ehdoilla sallia 
tuonti- tai vientieajoituksen alaisen tavaran kaut
takuljetuksen. 

12 §. Kolmanteen momenttiin ehdotetaan 
muutosta, jonka mukaan tavara voidaan luovut
taa käteisasiakkaalle tulliviranomaisen hyväksy
mää vakuutta vastaan, milloin on tarpeen lykätä 
tullauksen loppuunsaattamista tai tullilaskun 
maksamista. Tavaran luovuttaminen käteisasiak
kaalle olisi eräissä tilanteissa perusteltua, kun 
tullausta esimerkiksi huojennushakemuksen joh
dosta ei voida saattaa loppuun. Ehdotus vastaa 
Suomen hyväksymän Kioton yleissopimuksen 
suosituksia. 

17 §. Tulliselvitystä koskevien poikkeuslupien 
myöntämismenettelyn osalta ehdotetaan, että 
piiritullikamari saa oikeuden pidentää yksittäista
pauksessa tullauserän tulliselvitysaikaa ja myön
tää poikkeuksen kauppalaskun tai muun tullaus
asiakirjan esittämisvelvollisuudesta. Piiritullika
marin pidennysoikeus koskisi normaalia tuontita
varaa, jonka 15 päivän tulliselvitysaika luetaan 

tuontipäivästä, ja lisäksi vientitavaraa, jonka sel
vitysaika on seitsemän päivää, sekä passitustava
raa, väliaikaisesti tullitta tuotua tavaraa ja tulliva
rasto- ja vapaa-aluetavaraa. Tullihallitus päättäisi 
edelleenkin poikkeuksista silloin, kun kysymys 
on tilanteista, joissa useammat tullauserät eivät 
muodosta selvää kokonaisuutta tai niitä ei voida 
ennalta yksilöidä. 

18 ja 19 §. Säännöksiä ehdotetaan muutetta
viksi siten, että tulliterminaalin perustamisluvas
ta päättäminen siirretään tullihallitukselta piiri
tullikamarien toimivaltaan silloin, kun terminaali 
on tarkoitus perustaa yleiselle liikennepaikalle. 
Tulliterminaalin perustaminen yleisen liikenne
paikan ulkopuolelle olisi perusteltua vain poik
keustapauksissa, mistä syystä luvan myöntäminen 
olisi tällöin syytä jättää tullihallituksen harkin
taan. Ehdotus vastaa 29 §:n osalta tehtyä ehdo
tusta tullivarastojen perustamista koskevan lupa
menettelyn siirtämiseksi keskusvirastolta aluehal
linnolle. 

23 §. Vapaa-alueen maksujen vahvistaminen 
valtiovarainministeriössä ei ole enää nykyisin tar
peellista, sillä muun muassa vapaavarastojen väli
nen kilpailu pitää taksat kohtuullisina. Tämän 
vuoksi 2 momentista ehdotetaan poistettavaksi 
säännös vapaa-alueiden käyttämisestä kannetta
vien maksujen vahvistamisesta valtiovarainminis
teriössä. 

25 §. Lainkohtaan ehdotetaan lisättäväksi 
saannös, jonka mukaan muonitusvarastosta voi
daan toimittaa tavaraa myös vientiin eli ulko
mailla sijaitseviin muonituskohteisiin, kuten suo
malaisille YK-joukoille ja työmaille sekä diplo
maattisille edustustoille. Valvonnallisista syistä 
tullihallitus vahvistaisi luettelon tavaroista, joita 
saadaan säilyttää muonitusvarastossa. 

26 §. Tavaran säilyttämistä yleisessä ja yksityi
sessä tullivarastossa koskevan yhden vuoden mää
räajan pidentämisoikeus ehdotetaan siirrettäväksi 
tullihallitukselta piiritullikamarille. Ehdotus liit
tyy tullivarastojen perustamislupien päätösvallan 
siirtoa piiritullikamarille tarkoinavaan 29 §:n 
muutokseen. 

29 §. Päätösvalta tullivarastojen perustamislu
pien myöntämisessä ehdotetaan siirrettäväksi tul
lihallitukselta piiritullikamareille, koska siellä on 
paras käytännön asiantuntemus ja koska piiritul
likamarit vastaavat myös tullivarastojen tullival
vonnasta. 
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Luvan myöntäneelle viranomaiselle ehdotetaan 
annettavaksi nykyistä enemmän harkintavaltaa 
niin, että tullivarastolupa voidaan peruuttaa 
myös painavista syistä. Lisäksi 3 momentin sään
nöstä selvennetään sanonnallisesti. Sen mukaan 
tullihallitus vo1s1 edelleen raJolttaa tavaran 
varastointia tullivarastossa, milloin varastointi ei 
edistäisi vientiä, muuta tuotannollista toimintaa 
tai tärkeätä tuontia. 

31 §. Ehdotuksen mukaan valtiovarainministe
riö voisi harkinnan mukaan antaa määräämillään 
ehdoilla luvan verottomien tavaroiden myymälän 
perustamiseen lentoyhtiön lisäksi myös muulle 
kotimaiselle yhtiölle tai valtiolle taikka kunnalle. 

34 §. Veronsaajan hyväksi tehtävän tullinoikai
sun määräaika ehdotetaan lyhennettäväksi nykyi
sestä kahdesta vuodesta yhteen vuoteen. Tullin
oikaisu ehdotetaan säädettävän mahdolliseksi 
myös tapauksissa, joissa tullia on palautettu lii
kaa. Oikaisun määräaika laskettaisiin tullin tai 
palautuksen määräämistä seuraavan kalenterivuo
den alusta. Milloin kysymyksessä olisi useassa 
erässä maahan tuotava tavarakokonaisuus, lasket
taisiin määräaika viimeisen tavaraerän tullin tai 
tullinpalautuksen määräämistä seuraavan kalen
terivuoden alusta. 

Lainkohdan 2 momentista ehdotetaan poistet
tavaksi edellä tarkoitettuihin tavarakokonaisuuk
siin liittyvä, mutta vanhentunut säännös jälkikä
teen suoritetuista maksueristä. 

Tullinoikaisusta tavaranhaltijan hyväksi ehdo
tetaan säädettäväksi 47 § :ssä. 

35 §. Niissä tapauksissa, joissa tavaran tullitto
muudelle tai tullinalennukselle asetettu ehto -
kuten tavaran käyttö tiettyyn tarkoitukseen - on 
mahdollista täyttää vasta tullauksen jälkeen, eh
dotetaan jälkitullauksen määräaika laskettavaksi 
ehdon laiminlyömisen ajankohdasta. 

36 §. Pykälän 4 kohdassa oleva sana "matkus
taja" tulisi muuttaa laajempimerkityksiseksi sa
naksi "henkilö". Tällöin säännöksen piiriin kuu
luisivat kaikki, myös ulkomaanliikenteen palve
luksessa olevat henkilöt. 

37 a §. Nykyisten, yleisperusteluissa tarkem
min todettujen epäkohtien poistamiseksi ehdote
taan tullilakiin lisättäväksi uusi 3 7 a §, jossa 
säädettäisiin tullinkorotuksen ja virhemaksun 
määrääminen mahdolliseksi tullauspäätöksen an
tamisen jälkeen myös silloin, kun virheellinen 
menettely ei vaikuta tullin tai muun tuontiveron 
määrään. Tällöin muun muassa eräiden kansain
välisten tulli- ja vapaakauppasopimusten noudat
tamiseen liittyvien tietojen antamisen laimin-

lyönti olisi sanktioitavissa ja sopimusten sovelta
misen valvonta helpottuisi. 

37 b §. Uudeksi 37 b §:ksi ehdotetaan sään
nöstä, jonka mukaan myös hakemuksesta suori
tettaviin tullinpalautuksiin sovelletaan, mitä tul
linoikaisusta, jälkitullauksesta ja tullinkorotuk
sesta on säädetty. 

44 §. Pykälän 2 momentin säännöstä, joka 
koskee huolitsijan vastuusta vapautumista tullin 
suorittamisesta, ehdotetaan laajennettavaksi kos
kemaan yhtäläisesti käteisasiakasta rekisteröidyn 
asiakkaan lisäksi. Vastuusta vapautuminen edel
lyttää näyttöä siitä, että huolitsija ei ole vaikutta
nut eikä ole voinut vaikuttaa tullauksen virheelii
syyteen tai viivästykseen. 

47 §. Nykyiset valitusta koskevat 47 §:n sään
nökset ehdotetaan siirrettäväksi 48 §:ksi, ja uu
dessa 47 §:ssä säädettäisiin tavaranhaltijan hyväk
si tehtävästä tullinoikaisusta. 

Tullinoikaisun tekemiselle asetetut, virheen 
laatua koskevat erityisedellytykset ehdotetaan 
poistettaviksi, jolloin millainen tahansa tullin 
määrään vaikuttava virhe olisi oikaistavissa. Oi
kaisusäännös ehdotetaan koskemaan myös liian 
vähäisinä maksettuja palautuksia. 

Oikaisun määräaikaa ehdotetaan pidennettä
väksi kolmeen vuoteen laskettuna tullin tai tul
linpalautuksen määräämistä seuraavan vuoden 
alusta. Näin oikaisuaika olisi yhtenevä 48 §:ssä 
ehdotettavan pidennetyn kolmen vuoden valitus
ajan kanssa. Yhden kokonaisuuden muodosta
vien tavaraerien oikaisuaika laskettaisiin viimei
sen erän tullin tai tullinpalautuksen määräämistä 
seuraavan kalenterivuoden alusta. Oikaisuaikana 
vireillepannut vaatimukset olisi käsiteltävä lop
puun oikaisuajaa päätyttyäkin. 

Jäljempänä 48 a §:ssä säädetään tarkemmin 
siitä, että tavaranhaltijan valituksenkin johdosta 
on ensin selvitettävä mahdollisuudet tullinoikai
suun. Tämä tullinoikaisusäännös ei kuitenkaan 
koske tulliasiamiehen valituksia. 

48 §. Nykyinen, perustevalitusta koskeva 48 § 
ehdotetaan poistettavaksi ja tilalle ehdotetussa 
uudessa säännöksessä säädettäisiin valituksen te
kemisestä, jota koskevat säännökset ovat nykyisin 
puolestaan 47 §:ssä. 

Ehdotuksen mukaan valitusaika säännönmu
kaisessa valituksessa määräytyisi sen mukaan, mi
tä asiaa piiritullikamarin päätös koskee. Tullin tai 
tullinpalautuksen määräämistä koskevassa asiassa 
valitusaika olisi kolme vuotta tullin tai tullinpa
lautuksen määräämistä seuraavan kalenterivuo
den alusta lukien ja muissa asioissa 30 päivää 
päätöksen tiedoksisaannista. Mainitun kolmen 
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vuoden määräajan estämättä valitusaika olisi kui
tenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tie
doksisaannista. Tämä erityissäännös on tarpeen 
niiden tullinoikaisupäätösten varalta, jotka teh
dään juuri ennen kolmen vuoden määräajan 
päättymistä tai sanotun määräajan jälkeen. 

Säännöksessä tarkoitetaan tullin määräämisellä 
sekä tullia että muita tulliviranomaisten toimesta 
tavaroiden maahantuonnin yhteydessä perittäviä 
veroja ja veroluonteisia maksuja, jollei asianomai
sesta erityislainsäädännöstä muuta aiheudu. Tul
lin määräämisellä tarkoitetaan myös jälkitullaus
ta. Tullinpalautuksen määräämisellä tarkoitetaan 
sellaisia yleensä hakemuksesta tehtäviä päätöksiä, 
joilla niitä koskevien erityissäännösten perusteella 
osaksi tai kokonaan palautetaan jo maksettu tulli 
taikka muu tässä tarkoitettu vero tai maksu. 
Edellä mainitulla tavalla laskettu kolmen vuoden 
määräaika koskisi myös niitä piiritullikamarin 
tekemiä, tullilain ehdotetuissa 34 ja 47 § :ssä 
tarkoitettuja päätöksiä, joissa on kysymys virheel
lisen ensivaiheen tullinmääräämis- tai tullinpa
lautuspäätöksen oikaisemisesta. Oikaisupäätöksiä 
koskeva valitusaika määräytyisi siten 60 päivän 
vähimmäismääräaikaa koskevaa säännöstä lu
kuunottamatta samoin kuin tavaranhaltijan hy
väksi tehtävää tullinoikaisua koskevan vaatimuk
sen tekemiselle 47 §:n 2 momentissa säädettävä 
määräaika. 

Muiden kuin edellä mainittujen piiritullika
marin päätösten osalta valitusaika olisi 30 päivää 
tiedoksisaannista. Tähän ryhmään kuuluisivat 
esimerkiksi useimmat hakemusasioissa annettavat 
päätökset. Ryhmään kuuluvissa asioissa valitusoi
keus voisi olla muullakin kuin tavaranhaltijalla, 
sikäli kuin päätös loukkaa toisen oikeutta. 

Tulliasiamiehen valitusaika ehdotetaan 30 päi
väksi piiritullikamarin päätöksen tekemisestä siitä 
riippumatta, mitä asiaa päätös koskee. 

Vastaavasti kuin tullinoikaisuajan osalta (34 
§:n 2 mom. ja 47 §:n 3 mom.) ehdotetaan, että 
useassa erässä maahan tuotavien tavarakokonai
suuksien osalta valitusaika lasketaan viimeisen 
tuontierän tullin määräämistä seuraavan kalente
rivuoden alusta. 

Ehdotuksen mukaan muutoksenhaku on tehtä
vä kirjallisesti ja valitusasiakirja tulisi aina toimit
taa johonkin piiritullikamariin tai muuhun piiri
hallinnon tullitoimipaikkaan, mutta ei koskaan 
suoraan tullihallitukselle. Valittamisessa nouda
tetaan muutoin, mitä muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa on säädetty. 

Pidennettäessä verovelvollisen valitusaikaa 
säännönmukaisessa muutoksenhaussa ja poistet-

taessa mahdollisuus perustevalituksen tekemiseen 
olisi samalla selvyyden vuoksi laissa nimenomai
sesti todettava, ettei myöskään verojen ja maksu
jen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367 /61) säädetyn perustevalituksen tekeminen 
ole tässä laissa tarkoitetuissa asioissa mahdollista. 

48 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
48 a §, jossa olisivat säännökset tavaranhaltijan 
valitukseen liittyvästä oikaisumenettelystä piiri
tullikamarissa. Tavaranhaltijan valitettua piiritul
likamarin tullin tai tullinpalautuksen määräämis
tä koskevasta päätöksestä piiritullikamarin olisi 
selvitettävä, onko päätöstä oikaistava 47 §:ssä 
säädetyllä tavalla. 

Jos piiritullikamari oikaisee päätöstään kaikilta 
osin tavaranhaltijan vaatimusten mukaisesti eikä 
valitusta siten enää olisi tarpeen saattaa tullihalli
tuksen käsiteltäväksi, valitus katsottaisiin rauen
neeksi. Piiritullikamarin päätökseen voisivat ha
ke?l muutosta sekä tavaranhaltija että tulliasia
mtes. 

Pykälän 2 momentissa on säännös menettelystä 
siinä tapauksessa, että piiritullikamari oikaisee 
päätöstään ainoastaan osaksi tavaranhaltijan vaa
timusten mukaisesti. Siltä osin kuin piiritullika
mari oikaisisi päätöstään, se palauttaisi tavaran
haltijalle liikaa suoritetun tai palauttamatta jää
neen tullin. Niiltä osin kuin tavaranhaltijan vaa
timukset eivät antaisi aihetta päätöksen oikaise
miseen, piiritullikamari ei tekisi asiassa päätöstä, 
vaan antaisi ainoastaan lausuntonsa. Jos tavaran
haltija tai tulliasiamies ovat tyytymättömiä piiri
tullikamarin oikaisupäätökseen, heidän tulisi ha
kea päätökseen muutosta tullihallitukselta. Rat
kaistessaan asian tullihallitus toteaisi päätökses
sään, jollei mahdollisesti tehdyistä valituksista 
muuta aiheudu, enemmän lausunnon antamisen 
tavaranhaltijan valituksesta raukeavan siltä osin 
kuin piiritullikamari on oikaissut päätöstään. 

Jos piiritullikamari katsoo, ettei miltään osin 
ole aihetta hyväksyä tavaranhaltijan valituksessa 
esitettyjä vaatimuksia, se ei anna asiassa päätöstä 
vaan ainoastaan lausunnon, jonka se toimittaa 
tullihallitukselle. Tässä tapauksessa ei tavaranhal
tijalle olisi tarpeen erikseen tiedottaa asiakirjojen 
toimittamisesta varsinaiselle valitusasteelle. 

49 §.Jotta muutoksenhakukirjelmän otsikointi 
ei vaikuttaisi koron maksamiseen, ehdotetaan 
lainkohdan 3 momentin muuttamista niin, että 
palautuskoron kertyminen ei katkeaisi, jos hyl
käävään oikaisupäätökseen tyytymätön menestyk
sellisesti valittaa. 

58§. Haastemieslainsäädännön vuoden 1987 
alusta voimaan tulleen uudistuksen johdosta tul-
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limiehille annetut haastemiehen oikeudet ovat 
lakanneet. Tämän vuoksi tullilakia ehdotetaan 
täydennettäväksi siten, että tullirikosasiassa esi
tutkinnan johtaja tai muu tehtävään määrätty 
tullimies oikeutetaan suorittamaan haastaminen 
ja muu tiedoksiantaminen niin kuin haastemies. 
Tehtävissä ja niiden järjestelyssä noudatettaisiin 
soveltuvin osin haastemieslain ja -asetuksen sään
nöksiä. Säännöksen täytäntöönpanon vaatimat 
tarkemmat säännökset annettaisiin tulliasetuk
seen tehtävällä lisäyksellä. 

61 §. Tullihallitukselle nykyisin kuuluva oi
keus päättää takavarikoidun tavaran luovuttami
sesta vakuutta vastaan omistajalle ehdotetaan 
siirrettäväksi piiritullikamarille, koska kokemuk
sen mukaan paras asiantuntemus on juuri piiri
hallinnolla. 

63 §. Pykälän ensimmäisessä momentissa on 
pääsääntö tavaran myynnistä tullihuutokaupalla. 
Nykyisin siinä mainitaan menetetyksi tuomittu, 
valtiolle luovutettu ja tullivalvonnassa oleva rul
laamaton tavara sekä tavara, josta tullia ei ole 
määräajassa maksettu. Näiden lisäksi tullihuuto
kaupalla ehdotetaan myytäväksi tullin haltuun 
jätetty tavara, jos sitä ei kehotuksesta huolimatta 
noudeta kuuden kuukauden kuluessa tullilaskun 
maksamisesta. Kehotuksen toimittamisesta tava
ranhaltijalle säädettäisiin tarkemmin tulliasetuk
sessa. 

Toisessa momentissa ehdotetaan säädettäväksi 
niistä tavaroista, joita ei jostain syystä voida 
myydä tullihuutokaupalla, kuten nopeasti pi
laantuvat tavarat tai tuontikiellossa olevat tava
rat. Ehdotuksen mukaan valtiovarainministeriö 
voisi, jollei erityislainsäädännössä ole toisin sää
detty, antaa määräyksiä näiden tavaroiden luo
vuttamisesta valtion laitoksen käyttöön tai erityi
sestä syystä muuhunkin käyttöön taikka niiden 
hävittämisestä. Erityiseksi syyksi katsottaisiin esi
merkiksi se, että valtion laitoksella ei olisi mitään 
käyttöä tavaralle eikä sen hävittäminenkään olisi 
taloudellisesti tai muutoin mielekästä. Esimerkik
si tuontikiellossa olevat eläimet olisi joskus tar
koituksenmukaisinta luovuttaa eläintarhaan. 

Kolmannessa momentissa säädetään, että val
tiovarainministeriö voi myös muissa kuin 2 mo
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa määrätä tava
ran luovuttamisesta valtion laitoksen tai erityises
tä syystä muuhunkin käyttöön. Säännöksen mu
kaan tavaran myymistä tullihuutokaupassa ei 
suoritettaisi silloin, kun myynti olisi epätarkoi
tuksenmukaista. Myyntiä olisi pidettävä epätar
koituksenmukaisena esimerkiksi silloin, kun voi
daan etukäteen arvioida, että myynnistä aiheu-

tu1s1 enemmän kuluja kuin siitä olisi tuloja. 
Säännöstä olisi poikkeussäännöksenä sovellettava 
suppeasti niin, ettei valtion tai muuhun käyttöön 
luovuttamista tulisi suorittaa ainakaan silloin, 
kun myynnistä voitaisiin arvioida jäävän sellaista 
ylijäämää, jonka saamiseen tavaranhaltijalla lain 
mukaan olisi oikeus. Tavaranhaltijat eivät saisi 
sattumanvaraisesti joutua eri asemaan siitä riip
puen, toimitetaanko tavara huutokauppaan vai 
luovutetaanko se valtion tai muuhun käyttöön. 

Ehdotettu kolmas momentti merkitsisi, vastaa
vasti kuin toinenkin momentti, nykytilaan verrat
tuna sellaista muutosta, että siinä mainittu omai
suus voitaisiin luovuttaa valtion laitosten ohella 
muuhunkin käyttöön. Tavaran luovuttaminen 
muuhun käyttöön kuin valtion laitokselle olisi 
kuitenkin perusteltua vain erityistapauksissa. Esi
merkiksi taideteosten luovuttaminen kunnallisille 
tai muille taidemuseoille taikka erinäisten mui
den tavaroiden luovuttaminen yleishyödyllisiin 
tarkoituksiin saattaisi joskus tulla kysymykseen. 
Kun tapaukset ovat kuitenkin käytännössä harvi
naisia, muutoksen merkitys jäänee vähäiseksi. 

Menetetyksi tuomitun tavaran osalta lainkoh
taa sovellettaisiin edelleen siten, että yleensä 
ennen tavaran luovuttamispäätöksen tekemistä 
odotettaisiin, kunnes tuomioistuimen päätös on 
saanut lainvoiman. Poikkeukselliseen menette
lyyn antavat perusteen muun muassa herkästi 
pilaantuvat tavarat, kuten elintarvikkeet sekä 
muutkin sellaiset tavarat, joiden arvo asian vireil
läolon aikana oleellisesti alentuisi. Tällöin nou
datettaisiin sakkorangaistuksen täytäntöönpanos
ta annetun lain (318/63) ja asetuksen (321169) 
mukaista menettelyä. Mainitun asetuksen 26 §:n 
mukaan suoritetun tavaran arvioinnin jälkeen on 
edellä tarkoitetuissa poikkeuksellisissa tapauksissa 
mahdollista määrätä tavaran myymisestä, valtion 
haltuun ottamisesta taikka muusta toimenpitees
tä, vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa. 

1.2. Liikevaihtoverolaki 

60 §. Lainkohdan mukaan tavarasta maahan
tuonnin tai -viennin yhteydessä suoritetusta tai 
palautetusta liikevaihtoverosta tehtävien valitus
ten osalta on noudatettava, mitä muutoksen
hausta tullilaissa on säädetty. Myös liikevaihtove
roa koskeva perustevalitus on maahantuonnin 
osalta tehtävä tullihallitukselle. 

Tullilaissa säädetty perustevalitus ehdotetaan 
kumottavaksi mahdollisimman pian. Liikevaihto
verolain vastaava muutos on suunniteltu saatetta-
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vaksi voimaan vasta vuoden 1989 alusta. Tämän 
vuoksi tavaran maahantuontiin liittyvää liikevaih
toveroa koskeva perustevalitus tulisi poistaa liike
vaihtoverolaista erikseen samanaikaisesti tullilain 
perustevalituksen kanssa. Liikevaihtoverolakiin 
jätettäisiin edelleen yleinen viittaus tullilakiin. 
Siten maahantuontia koskevasta liikevaihtoveros
ta tehtävien oikaisuvaatimusten ja valitusten osal
ta olisi soveltuvin osin voimassa, mitä tullista on 
säädetty. 

2. Tarkemmat säännökset 

Tullilain 3 §:n 2 momenttiin ehdotetun muu
toksen mukaan toimivalta ulkomaanliikennettä 
koskevien poikkeuslupien myöntämisessä siirre
tään tullihallitukselta piiritullikamareille. Tämän 
vuoksi tulisi tulliasetuksen 3 §: n 3 momenttia 
muuttaa vastaavasti toimivaltaista viranomaista 
koskevan maininnan osalta. 

Lakiehdotuksen 58 §:n 2 momentin mukaises
ta tullimiesten haastamisoikeutta koskevasta käy
tännön järjestelystä ja täytäntöönpanosta annet
talsHn tarkemmat säännökset tulliasetuksen 
25 §:ään tehtävällä lisäyksellä. Asetuksen mu
kaan noudatettaisiin soveltuvin osin haastemies
lain ja -asetuksen mukaista menettelyä. 

Lisäksi lain 63 §:n 1 momentissa tarkoitetusta 
tavaranhaltijalle annettavasta kehotuksesta tava
ran noutamiseksi säädetään tarkemmin asetuksel
la. Kehotus olisi, mikäli mahdollista, annettava 
tavaranhaltijalle kirjallisesti vähintään kaksi kuu
kautta ennen huutokaupan järjestämistä tai mui
hin lainkohdassa mainittuihin toimenpiteisiin 
ryhtymistä. 

Luonnos tulliasetuksen muutokseksi on tämän 
esityksen liitteenä. 

3. Voimaan tulo 

Lait ehdotetaan saatettavaksi vmmaan ensi ti
lassa. 

Voimaantulosäännöksessä säädettäisiin, että 
tullihallituksen antamat luvat tulliterminaalien ja 
tullivarastojen pitämiseen ovat voimassa toistai
seksi entisin ehdoin. Piiritullikamarilla olisi kui
tenkin tarvittaessa oikeus lupaehtojen muuttami
seen tai luvan peruuttamiseen. 

Tätä lakia sovellettaisiin myös sen voimaantu
lopäivänä piiritullikamareissa jo vireillä oleviin 
tullinoikaisuihin ja tullihallituksessa vireillä ole
viin sekä säännönmukaisiin että perustevalituk
siin, kuitenkin siten, että vireillä oleviin valitus
asioihin ei sovellettaisi 48 a §:ssä tarkoitettua 
oikaisumenettelyä, vaan valitukset käsiteltäisiin 
loppuun tullihallituksessa. 

4. Säätämisjärjestys 

Tullilaki on säädetty alunperin perustuslain 
säätämisestä määrätyssä järjestyksessä, koska lailla 
annettiin valtuus eräiden tulliverotusta koskevien 
säännösten ja määräysten antamiseen asetuksella 
tai tullihallituksen päätöksellä. Eduskunnan pe
rustuslakivaliokunnan lausunnon ( n: o 21 1 198 5 
vp.) mukaan poikkeuksena perustuslaista säädet
tyä lakia voidaan muuttaa perustuslainsäätämis
järjestystä käyttämättä, jos muuttava laki ei laa
jenna sitä poikkeusta, joka muutettavalla lailla 
on tehty. Koska nyt kysymyksessä oleva tullilain 
muutosehdotus ei laajenna aikaisemmin säädet
tyjä valtuuksia, on se käsiteltävä tavallista lakia 
koskevassa valtiopäiväjärjestyksen 66 §: ssä sääde
tyssä järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Laki 

tullilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tullilain (573/78) 3 §:n 2 momentti, 5 §:n 7 

kohta, 8 §:n j kohta, 11 §, 12 §:n 3 momentti, 17 §:n 1 momentti, 18 ja 19 §, 23 §:n 2 momentti, 
25, 26 ja 29 §, 31 §:n 1 momentti, 34 ja 35 §, 36 §:n 1 momentin 4 kohta, 44 §:n 2 momentti, 47 ja 
48 §, 49 §:n 3 momentti, 58 §:n 2 momentti, 61 §:n 1 momentin 1 kohta ja 63 §, 

näistä 12 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa 
(910/80), 23 §:n 2 momentti, 44 §:n 2 momentti, 47 §ja 49 §:n 3 momentti sellaisina kuin ne ovat 
9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (547/82), sekä 

lisätään 8 §:ään uusi k kohta, jolloin nykyinen k kohta siirtyy l kohdaksi, sekä lakiin uusi 37 aja 
37 b § seuraavasti: 

3 § 

Piiritullikamari voi erityisistä syistä ja asetta
millaan ehdoilla määrätä, että ulkomaanliikenne 
voi tapahtua muualtakin kuin mitä 1 momentissa 
on säädetty. 

5 § 
Tullitoimenpiteitä suorittaessaan on aslano

maisella viranomaisella oikeus: 

7) estää, ottaen huomioon Suomen muut kan
sainväliset sopimusvelvoitteet, tietyn tavaran 
vienti maahan, jonka kanssa Suomella on sala
kuljetuksen ehkäisemistä tarkoittava sopimus, 
sekä sellaisen tavaran vienti, joka on toimitettu 
Suomeen jälleenvientikielloin; 

8 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

j) tullirikoksella salakuljetusta, veropetosta, ri
koslain 38 luvun 13 ja 14 §:ssä tarkoitettua 
rikosta sekä tämän lain tai muun lain, jonka 
täytäntöönpano on tullilaitoksen tehtävänä, sa
moin kuin tällaisen lain nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten rikkomista; 

k) tullitoimtPaikal/a piiritullikamaria, tullika
maria ja tulliasemaa; sekä 

l) tuonttPäivällä ja vienttPäivällä päivää, jona 
tulliviranomaiselle on jätetty kulkuneuvo- tai 
vastaava ilmoitus. 

11§ 

Jos tavaran tuonti tai vienti on kielletty tai 
luvanvarainen, on myös sen kauttakuljetus kiel
letty, jollei muussa laissa tai asetuksessa ole toisin 
säädetty. Viranomainen, jolla on oikeus antaa 
tavaran tuonti- tai vientilupa, voi kuitenkin sallia 
sen kauttakuljetuksen määräämillään ehdoilla. 
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12 § 

Jos on tarpeen lykätä tullauksen loppuun saat
tamista tai tullilaskun maksamista, voidaan tava
ra luovuttaa käteisasiakkaalle tulliviranomaisen 
hyväksymää vakuutta vastaan. 

17 § 
Piiritullikamari voi yksittäistapauksessa piden

tää tulliselvitysaikaa ja myöntää ilmoittamisvel
vollisuudesta muun poikkeuksen. Muussa ta
pauksessa poikkeuksen tulliselvitysmenettelystä 
voi myöntää tullihallitus. 

18 § 
Maahan tuotu tavara on, jollei sitä heti tullisel

vitetä 10 §:ssä mainitulla tavalla, vietävä tulliter
minaaliin säilytettäväksi siellä tavaranhaltijan lu
kuun. 

19 § 
Luvan tulliterminaalin pitämiseen antaa hake

muksesta määräämillään ehdoilla tullihallitus tai, 
kun lupaa pyydetään tulliterminaalin pitämiseen 
yleisellä liikennepaikalla, piiritullikamari. 

Tullihallitus tai piiritullikamari voi peruuttaa 1 
momentissa tarkoitetun luvan, milloin lupaehto
ja ei noudateta tai jos lupaa myönnettäessä 
vallinneet olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet 
taikka jos muutoin on painavia syitä luvan pe
ruuttamiseen. 

23 § 

Luvan vapaa-alueen perustamiseen antaa val
tioneuvosto, joka vahvistaa varastotoiminnassa 
noudatettavat ehdot. 

25 § 
Tullivarastoja ovat yleinen tullivarasto, yksityi

nen tullivarasto ja muonitusvarasto. Yleinen tul
livarasto on tarkoitettu yleiseen käyttöön ja yksi
tyinen tullivarasto on rekisteröidyn asiakkaan 
omaa tarvettaan varten ylläpitämä varasto. Muo
nitusvarasto on tarkoitettu tulliverolain 15 §: n 1 
kohdassa ja 16 §:n 2 kohdassa mainittuun käyt
töön sekä verottomien tavaroiden myymälässä 
myyntiin samoin kuin vientiin tarkoitettujen ta
varoiden säilyttämiseen. Tullihallitus määrää, 
mitä tavaroita saadaan muonitusvarastossa säilyt
tää. 

3 370473N 

26 § 
Tavaraa saadaan yleisessä tullivarastossa ja yksi

tyisessä tullivarastossa säilyttää enintään yhden 
vuoden ajan. Piiritullikamari voi erityisestä syystä 
pidentää määräajan. 

29 § 
Luvan tullivaraston perustamiseen antaa pnn

tullikamari. Lupapäätöksessä, joka annetaan 
määräajaksi, on vahvistettava ne ehdot, joita 
varastotoiminnassa on noudatettava. Lupa yksi
tyisen tullivaraston perustamiseen voidaan myön
tää vain, milloin tavaran varastointi ei ole tarkoi
tuksenmukaista vapaa-alueella tai yleisessä tulli
varastossa. 

Piiritullikamari voi peruuttaa myöntämänsä 1 
momentissa tarkoitetun luvan, milloin lupaehto
ja ei noudateta tai jos lupaa myönnettäessä 
vallinneet olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet 
taikka jos muutoin on painavia syitä luvan pe
ruuttamiseen. 

Tullihallitus voi rajoittaa tavaran varastointia 
tullivarastossa tai kieltää sen, milloin varastointi 
ei ole omiaan edistämään vientiä, muuta tuotan
nollista toimintaa tai yleiseltä kannalta tärkeätä 
tuontia. 

31 § 
Luvan verottomien tavaroiden myymälän pe

rustamiseen antaa valtiovarainministeriö määrää
millään ehdoilla kotimaiselle yhtiölle tai valtiolle 
taikka kunnalle. 

34 § 
Jos tulli tullitariffin tai muun verosäännöksen 

väärän soveltamisen, laskuvirheen tai siihen ver
rattavan erehdyksen vuoksi tahi sen johdosta, 
ettei piiritullikamari ole asiaa joltakin osin tutki
nut, on jäänyt kokonaan tai osaksi määräärnättä 
tai sitä on palautettu liikaa, piiritullikamarin on, 
jollei asia muutoin ole vireillä tai valitukseen 
annetulla lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu, 
oikaistava antamaansa päätöstä (tullinoikaisu ve
ronsaajan hyväksi). Oikaisu on tehtävä vuoden 
kuluessa tullin tai tullinpalautuksen määräämistä 
seuraavan kalenterivuoden alusta. Ennen tullin
oikaisun suorittamista on tavaranhaltijalle mikäli 
mahdollista varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Jos useassa erässä maahan tuotavat tavarat 
muodostavat yhden kokonaisuuden, lasketaan 1 
momentissa säädetty määräaika sitä seuraavan 
kalenterivuoden alusta, jolloin viimeistä erää kos-
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keva tulli tai tullinpalautus määrättiin suoritetta
vaksi. 

35 § 
Jos havaitaan, että tulli on jäänyt kokonaan tai 

osaksi suorittamatta sen johdosta, että tavaran
haltija on kokonaan tai osittain laiminlyönyt 
ilmoittamisvelvollisuutensa taikka tietensä tai 
tahtomattaan antanut tulliverotusta varten puut
teellisen, erehdyttävän tai väärän tullausilmoi
tuksen taikka muun tiedon tai asiakirjan taikka 
jos tullia on samanlaisesta syystä palautettu lii
kaa, piiritullikamarin on määrättävä tavaranhalti
jan suoritettavaksi mainitusta syystä määräämättä 
jäänyt tai liikaa palautettu tulli (jälkitullaus). 
Ennen jälkitullauksen suorittamista on tavaran
haltijalle mikäli mahdollista varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi. 

Jälkitullaus on suoritettava kolmen vuoden 
kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, 
jolloin tulli tai tullinpalautus määrättiin tai olisi 
pitänyt määrätä suoritettavaksi taikka tullitto
muuden tai alennetun tullin edellytyksenä olevaa 
ehtoa rikottiin. 

Jos useassa erässä maahan tuotavat tavarat 
muodostavat yhden kokonaisuuden, lasketaan 
jälkitullaukselle 2 momentissa säädetty määräaika 
sen ajankohdan mukaan, jolloin viimeistä erää 
koskeva tulli tai tullinpalautus määrättiin tai olisi 
pitänyt määrätä suoritettavaksi. 

36 § 
Tullia voidaan korottaa (tullinkorotus): 

4) jos maahan saapuva henkilö tietensä tai 
törkeästä huolimattomuudesta on laiminlyönyt 
ilmoittamisvelvollisuutensa tuomalla tai yrittä
mällä tuoda enemmän tavaraa tullitta, kuin mi
hin hänellä tulliverolain 11 §:n tai muun sään
nöksen tai määräyksen mukaan on oikeus, eikä 
asiaa ole käsiteltävä tullirikoksena, 100 prosentil
la. 

37 a § 
Edellä 36 §:ssä tarkoitettu tullinkorotus ja 

37 §:ssä tarkoitettu virhemaksu voidaan 35 §:ssä 
säädetyssä määräajassa määrätä myös tullaus
päätöksen antamisen jälkeen. 

37 b § 
Mitä tässä laissa on säädetty tullinoikaisusta, 

jälkitullauksesta ja tullinkorotuksesta, koskee so-

veltuvin osin myös hakemuksesta suoritettavia 
tullinpalautuksia. 

44 § 

Huolitsija tai se, joka muutoin on tulliselvittä
nyt tavaran, ei kuitenkaan ole vastuussa tullin 
suorittamisesta, ellei hän ole vaikuttanut eikä 
voinut vaikuttaa tullauksen virheellisyyteen tai 
viivästykseen, ja tästä esitetään luotettava selvi
tys. 

47 § 

Jos piiritullikamari tavaranhaltijan tullinoikai
suvaatimuksesta, valituksen johdosta tai muutoin 
toteaa, että tullia on määrätty liikaa tai palautet
tu liian vähän, piiritullikamarin on oikaistava 
antamaansa päätöstä, jollei asiaa ole valitukseen 
annetulla lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu 
(tullinoikaisu tavaranhaltijan hyväksi). 

Tullinoikaisu voidaan tehdä kolmen vuoden 
kuluessa tullin tai tullinpalautuksen määräämistä 
seuraavan kalenterivuoden alusta tai tavaranhalti
jan sanotun ajan kuluessa tekemän kirjallisen 
vaatimuksen perusteella myöhemminkin. 

Jos useassa erässä maahan tuotavat tavarat 
muodostavat yhden kokonaisuuden, lasketaan 
tullinoikaisuaika sitä seuraavan kalenterivuoden 
alusta, jolloin viimeistä erää koskeva tulli tai 
tullinpalautus määrättiin suoritettavaksi. 

48 § 
Piiritullikamarin päätökseen haetaan muutosta 

valittamalla tullihallitukseen. Valtion puolesta 
valitusoikeus on piiritullikamarissa olevalla tulli
asiamiehellä. Valituskirjelmä on toimitettava va
litusajan kuluessa tullitoimipaikkaan. 

Valitusaika tullin tai tullinpalautuksen mää
räämistä koskevassa asiassa on kolme vuotta tullin 
tai tullinpalautuksen määräämistä seuraavan ka
lenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 
60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Piiritulli
kamarin muusta kuin tullin tai tullinpalautuksen 
määräämistä koskevasta päätöksestä valitettaessa 
on valitusaika 30 päivää päätöksen tiedoksisaan
nista. Tulliasiamiehen valitusaika on 30 päivää 
päätöksen tekemisestä. 

Jos useassa erässä maahan tuotavat tavarat 
muodostavat yhden kokonaisuuden, valitusaika 
lasketaan sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, 
jolloin viimeistä erää koskeva tulli määrättiin 
suoritettavaksi. 
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Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154/50) on säädetty. 

Mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosotto
toimin annetussa laissa (367 161) on säädetty 
perustevalituksesta, ei sovelleta tässä laissa tarkoi
tettuihin asioihin. 

48 a § 
Jos piiritullikamari 47 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

oikaisee päätöstään tavaranhaltijan vaatimusten 
mukaisesti, valitus raukeaa. 

Siltä osin kuin piiritullikamari katsoo, että 
tavaranhaltijan valituksessaan esittämät vaati
mukset eivät anna aihetta piiritullikamarin pää
töksen oikaisemiseen, piiritullikamarin on annet
tava valituksen johdosta lausuntonsa ja toimitet
tava asian käsittelyssä syntyneet asiakirjat viipy
mättä tullihallitukselle. 

49 § 

Jos tullia on tullinoikaisun tai valituksen joh
dosta palautettu, suoritetaan palautusmäärälle 
asetuksella säädetty korko. Korko lasketaan oikai
suvaatimuksen tai valituksen vireilletulopäivästä 
taikka, jos tullilasku on maksettu vasta mainittu
jen ajankohtien jälkeen, maksupäivästä takaisin
maksupäivään. Jos valituksessa tarkoitetusta asias
ta on tehty aikaisemmin oikaisuvaatimus, joka on 
hylätty, korko lasketaan oikaisuvaatimuksen vi
reilletulopäivästä. Korkoa ei makseta palautetulle 
tullille, joka on asetuksella säädettävää määrää 
pienempi. 

58§ 

Tullirikosasiassa esitutkinnan johtaja tai tehtä
vään määrätty muu tullimies on oikeutettu suo
rittamaan haastamisen ja muun tiedoksiannan 
niin kuin haastemies. 

61 § 
Takavarikoitu tavara saadaan, jollei muualla 

laissa ole toisin säädetty, ennen kuin se on 
tuomittu menetetyksi: 

1) luovuttaa piiritullikamarin harkinnan mu
kaan vakuutta vastaan omistajalle; 

63 § 
Menetetyksi tuomittu tai valtiolle luovutettu 

tavara samoin kuin sellainen tullivalvonnassa ole
va tavara, jota ei ole tullattu tai josta menevää 
tullia ei ole maksettu säädetyssä ajassa, on myytä
vä tullihuutokaupalla. Myös sellainen tulliviran
omaisen haltuun jätetty tavara, jota tavaranhalti
ja asetuksella säädetystä kehotuksesta huolimatta 
ei ole noutanut kuuden kuukauden kuluessa 
tullilaskun maksamisesta, on myytävä tullihuuto
kaupalla. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua tavaraa ei sen 
käyttöä tai myyntiä rajoittavan lainsäädännön tai 
muun tavaran laatuun liittyvän syyn vuoksi voida 
myydä, se voidaan valtiovarainministeriön mää
räyksen mukaisesti, jollei siitä ole erikseen sää
detty, luovuttaa valtion laitoksen käyttöön tai 
erityisestä syystä muuhunkin käyttöön taikka, 
milloin tavaralla ei ole sanottavaa myynti- tai 
käyttöarvoa, hävittää. 

Valtiovarainministeriö voi myös määrätä, että 
sellainen 1 momentissa tarkoitettu tavara, jonka 
myyminen olisi epätarkoituksenmukaista, saa
daan sitä tullihuutokaupalla myymättä luovuttaa 
valtion laitoksen käyttöön tai erityisestä syystä 
muuhunkin käyttöön. 

Tämä laki tulee v01maan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa annettu lupa 
tulliterminaalin ja tullivaraston pitämiseen on 
voimassa toistaiseksi entisin ehdoin. Piiritullika
mari voi kuitenkin tarvittaessa peruuttaa sanotun 
luvan tai muuttaa lupaehtoja. 

Tätä lakia sovelletaan myös ennen sen voi
maantuloa vireille pantuihin, mutta ratkaisemat
ta oleviin tullinoikaisuihin, säännönmukaisiin va
lituksiin ja perustevalituksiin, kuitenkin siten, 
että valituksiin ei sovelleta 48 a §:ssä tarkoitettua 
oikaisumenettelyä. 
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2. 
Laki 

liikevaihtoverolain 60 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtovero
lain (532/63) 60 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetulla 
lailla (495/71), näin kuuluvaksi: 

60 § 
Maahan tuodusta tavarasta kannetusta liike

vaihtoverosta sekä tavaran viennin tai tuonnin 
yhteydessä palautetusta verosta tehtävästä oikai
suvaatimuksesta ja valituksesta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä tullista on säädetty. 

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1987 

Tämä laki tulee vOimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 1 

1 0 

Laki 
tullilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tullilain (573/78) 3 §:n 2 momentti, 5 §:n 7 

kohta, 8 §:n j kohta, 11 §, 12 §:n 3 momentti, 17 §:n 1 momentti, 18 ja 19 §, 23 §:n 2 momentti, 
25, 26 ja 29 §, 31 §:n 1 momentti, 34 ja 35 §, 36 §:n 1 momentin 4 kohta, 44 §:n 2 momentti, 47 ja 
48 §, 49 §:n 3 momentti, 58 §:n 2 momentti, 61 §:n 1 momentin 1 kohta ja 63 §, 

näistä 12 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa 
(910/80), 23 §:n 2 momentti, 44 §:n 2 momentti, 47 §ja 49 §:n 3 momentti sellaisina kuin ne ovat 
9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (547/82), sekä 

lisätään 8 §:ään uusi k kohta, jolloin nykyinen k kohta siinyy 1 kohdaksi, sekä lakiin uusi 37 aja 
3 7 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 

Tullihallitus voi erityisistä syistä ja asettamil
laan ehdoilla määrätä, että ulkomaanliikenne voi 
tapahtua muualtakin kuin mitä 1 momentissa on 
säädetty. 

Piin"tullikamari voi erityisistä syistä ja asetta
millaan ehdoilla määrätä, että ulkomaanliikenne 
voi tapahtua muualtakin kuin mitä 1 momentissa 
on säädetty. 

5 § 
Tullitoimenpiteitä suorittaessaan on asiano

maisella viranomaisella oikeus: 

7) estää, ottaen huomioon Suomen muut kan
sainväliset sopimusvelvoitteet, tietyn tavaran 
vienti maahan, jonka kanssa Suomella on sala
kuljetuksen ehkäisemistä tarkoittava sopimus; 

7) estää, ottaen huomioon Suomen muut kan
sainväliset sopimusvelvoitteet, tietyn tavaran 
vienti maahan, jonka kanssa Suomella on sala
kuljetuksen ehkäisemistä tarkoittava sopimus, 
sekä sellaisen tavaran vienti, joka on toimitettu 
Suomeen jälleenvientik.ielloin; 

8 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

j) tullirikoksella salakuljetusta, veropetosta, ri
koslain 38 luvun 13 ja 14 §:ssä tarkoitettua 
rikosta sekä tämän lain tai muun lain, jonka 
täytäntöönpano on tullilaitoksen tehtävänä, sa
moin kuin tällaisen lain nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten rikkomista; sekä 

k) tuontipäivällä ja vientipäivällä päivää, jona 
tulliviranomaiselle on jätetty kulkuneuvo- tai 
vastaava ilmoitus. 

j) tullirikoksella salakuljetusta, verope
tosta, rikoslain 38 luvun 13 ja 14 §:ssä tarkoitet
tua rikosta sekä tämän lain tai muun lain, jonka 
täytäntöönpano on tullilaitoksen tehtävänä, sa
moin kuin tällaisen lain nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten rikkomista; 

k) tullito im ipaik.alla piintullik.amaria, 
tullik.amaria ja tulliasemaa; sekä 

1) tuontipäivällä ja vientipäiviillä 
päivää, jona tulliviranomaiselle on jätetty kulku
neuvo- tai vastaava ilmoitus. 
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Voimassa oleva laki 

11 §. 
Sellaisen tavaran, jonka tuonti tai vienti on 

kielletty, kauttakuljetus voi tapahtua tullihalli
tuksen määräämin ehdoin, jollei erikseen ole 
toisin säädetty tai määrätty. 

Ehdotus 

11§ 
jos tavaran tuonti tai vienti on kielletty tai 

luvanvarainen, on myös sen kauttakuljetus kiel
letty, jollei muussa laissa tai asetuksessa ole toisin 
säädetty. Viranomainen, jolla on oikeus antaa 
tavaran tuonti- tai vientzlupa, voi kuitenkin sallia 
sen kauttakuljetuksen määräämillään ehdozlla. 

12 § 

Jos tullausarvon määräämiseksi on välttämä
töntä lykätä tullauksen loppuun saattamista, voi
daan tavara luovuttaa käteisasiakkaalle tulliviran
omaisen harkitsemaa vakuutta vastaan. 

17 §. 
Tullihallitus voi yksittäistapauksissa tai tietyn

laisten tulliselvitysten osalta myöntää poikkeuksia 
yleisestä ilmoittamisvelvollisuudesta ja muusta 
tulliselvitysmenettelystä. 

18 §. 
Maahan tuotu tavara on, jollei sitä heti tullisel

vitetä 10 §:ssä mainitulla tavalla, vietävä tullihal
lituksen hyväksymään tulliterminaaliin säilytettä
väksi siellä tavaranhaltijan lukuun. 

19 §. 
Luvan tulliterminaalin pitämiseen antaa hake

muksesta tullihallitus, joka samalla määrää sen 
pitämiseen liittyvät ehdot. 

Tullihallitus voi peruuttaa 1 momentissa tar
koitetun luvan, milloin lupaehtoja ei noudateta 
tai jos lupaa myönnettäessä vallinneet olosuhteet 
ovat oleellisesti muuttuneet. 

Jos on tarpeen lykätä tullauksen loppuun saat
tamista tai tullilaskun maksamista, voidaan tava
ra luovuttaa käteisasiakkaalle tulliviranomaisen 
hyväksymää vakuutta vastaan. 

17 § 
Piiritullikamari voi yksittäistapauksessa piden

tää" tulliselvitysaikaa ja myöntää" tlmoittamisvel
vollisuudesta muun poikkeuksen. Muussa ta
pauksessa poikkeuksen tulliselvitysmenettelystä 
voi myöntää tullihallitus. 

18 § 
Maahan tuotu tavara on, jollei sitä heti tullisel

vitetä 10 §:ssä mainitulla tavalla, vietävä tulliter
minaaliin säilytettäväksi siellä tavaranhaltijan lu
kuun. 

19 § 
Luvan tulliterminaalin pitämiseen antaa hake

muksesta määräämillään ehdoilla tullihallitus tai, 
kun lupaa pyydetään tulliterminaalin pitämiseen 
yleisellä liikennepaikalla, piiritullikamari. 

Tullihallitus tai piiritullikamari voi peruuttaa 1 
momentissa tarkoitetun luvan, milloin lupaehto
ja ei noudateta tai jos lupaa myönnettäessä 
vallinneet olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet 
taikka jos muutoin on painavia syitä luvan pe
ruuttamiseen. 

23 § 

Luvan vapaa-alueen perustamiseen antaa val
tioneuvosto, joka vahvistaa va.rrastotoiminnassa 
noudatettavat ehdot. Valtiovarainministeriö vah
vistaa vapaa-alueen käyttämisestä kannettavat 
maksut. 

Luvan vapaa-alueen perustamiseen antaa val
tioneuvosto, joka vahvistaa varastotoiminnassa 
noudatettavat ehdot. 
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Voimassa oleva laki 

25 §. 
Tullivarastoja ovat yleiseen käyttöön tarkoitet

tu yleinen tuiHvarasto, rekisteröidyn asiakkaan 
omaa tarvettaan varten ylläpitämä yksityinen tul
livarasto sekä alusten ja ilma-alusten muonituk
seen samoin kuin verottomien tavaroiden myy
mälässä tapahtuvaan myyntiin ja tulliverolain 
(575/78) 16 §:n 2 kohdassa mainittuun käyttöön 
tulevien tavaroiden säilyttämiseen tarkoitettu 
muonitusvarasto. 

26 §. 
Tavaraa saadaan yleisessä tullivarastossa ja yksi

tyisessä tullivarastossa säilyttää enintään yhden 
vuoden ajan. Tullihallitus voi erityisestä syystä 
pidentää määräajan. 

29 §. 
Luvan tullivaraston perustamiseen antaa tulli

hallitus. Lupapäätöksessä, joka annetaan määrä
ajaksi, on vahvistettava ne ehdot, joita varastotoi
minnassa on noudatettava. Lupa yksityisen tulli
varaston perustamiseen voidaan myöntää vain, 
milloin yleinen etu sitä vaatii tai milloin tavaran 
varastointi ei ilman kohtuutonta haittaa ole mah
dollista vapaa-alueella tai yleisessä tullivarastossa. 

Tullihallitus voi peruuttaa 1 momentissa tar
koitetun luvan, milloin lupaehtoja ei noudateta 
tai jos lupaa myönnettäessä vallinneet olosuhteet 
ovat oleellisesti muuttuneet. 

Tullivarastoon saadaan panna vain sellaista 
tavaraa, jonka varastointi on omiaan edistämään 
vientiä, muuta tuotannollista toimintaa tai ylei
seltä kannalta tärkeätä tuontia. Tullihallitus voi 
rajoittaa muunlaisen tavaran varastointia tai kiel
tää sen. 

31 § 
Luvan verottomien tavaroiden myymälän pe

rustamiseen antaa valtiovarainministeriö säännöl
listä ulkomaanliikennettä harjoittavalle kotimai
selle lentoyhtiölle. 

34 §. 
Jos tulli tullitariffin tai muun verosäännöksen 

väärän soveltamisen, laskuvirheen tai siihen ver-

Ehdotus 

25 § 
Tullivarastoja ovat yleinen tulhvarasto, 

yksityinen tullivarasto ja m u on itus
varasto. Yleinen tullivarasto on tarkoitettu 
yleiseen käyttöön ja yksityinen tullivarasto on 
rekisteröidyn asiakkaan omaa tarvettaan varten 
ylläpitämä varasto. Muonitusvarasto on tarkoitet
tu tulliverolain 15 §:n 1 kohdassa ja 16 §:n 2 
kohdassa mainittuun käyttöön sekä verottomien 
tavaroiden myymälässä myyntiin samoin kuin 
vientiin tarkoitettujen tavaroiden säilyttämiseen. 
Tullihallitus määrää, mitä tavaroitrt saadaan 
muonitusvarastossa säilyttää. 

26 § 
Tavaraa saadaan yleisessä tullivarastossa ja yksi

tyisessä tullivarastossa säilyttää enintään yhden 
vuoden ajan. Pziritullikaman· voi erityisestä syystä 
pidentää määräajan. 

29 § 
Luvan tullivaraston perustamiseen antaa pun

tullikamari. Lupapäätöksessä, joka annetaan 
määräajaksi, on vahvistettava ne ehdot, joita 
varastotoiminnassa on noudatettava. Lupa yksi
tyisen tullivaraston perustamiseen voidaan myön
tää vain, milloin tavaran varastointi ei ole tarkoi
tuksenmukaista vapaa-alueella tai yleisessä tulli
varastossa. 

Piiritullikaman· voi peruuttaa myöntämänsä 1 
momentissa tarkoitetun luvan, milloin lupaehto
ja ei noudateta tai jos lupaa myönnettäessä 
vallinneet olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet 
taikka jos muutoin on painavia syitä luvan pe
ruuttamiseen. 

Tullihallitus voi rajoittaa tavaran varastointia 
tullivarastossa tai kieltää sen, milloin varastointi 
ei ole omiaan edistämään vientiä, muuta tuotan
nollista toimintaa tai yleiseltä kannalta tärkeätä 
tuontia. 

31 § 
Luvan verottomien tavaroiden myymälän pe

rustamiseen antaa valtiovarainministeriö määrää
millään ehdozlla kotimaiselle yhtiölle tai valtiolle 
taikka kunnalle. 

34 § 
Jos tulli tullitariffin tai muun verosäännöksen 

väärän soveltamisen, laskuvirheen tai siihen ver-
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Voimassa oleva laki 

rattavan erehdyksen vuoksi tahi sen johdosta, 
ettei piiritullikamari ole asiaa joltakin osin tutki
nut, on jäänyt kokonaan tai osaksi määräämättä 
tai sitä on määrätty liikaa, piiritullikamarin on, 
jollei asia muutoin ole vireillä tai valitukseen 
annetulla lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu, 
oikaistava antamaansa päätöstä (tullinoikaisu). 
Oikaisu on tehtävä viimeistään kahden vuoden 
kuluessa tullaus- tai muusta veronmääräämispäi
västä. Ennen tullinoikaisun suorittamista on tava
ranhaltijalle mikäli mahdollista varattava tilai
suus tulla kuulluksi. 

Tullinoikaisulie 1 momentissa säädetty määrä
aika lasketaan viimeisen erän tullauspäivästä, 
milloin useassa erässä maahan tuotavat tavarat 
muodostavat yhden kokonaisuuden, ja viimeises
tä suorituspäivästä, mtlloin tavarasta on jälkikä
teen suon'tettu sellaisia maksueriä, joita ei ole 
otettu lukuun tavaran tu//ausarvoa vahvistettaes
sa. 

35 §. 
Jos havaitaan, että tulli on jäänyt kokonaan tai 

osaksi suorittamatta sen johdosta, että tavaran
haltija on kokonaan tai osittain laiminlyönyt 
ilmoittamisvelvollisuutensa tahi tietensä tai tah
tomattaan antanut tulliverotusta varten puutteel
lisen, erehdyttävän tai väärän tullausilmoituksen 
taikka muun tiedon tahi asiakirjan taikka jos 
tullia on samanlaisesta syystä palautettu liikaa, 
piiritullikamarin on määrättävä tavaranhaltijan 
suoritettavaksi mainitusta syystä määräämättä 
jäänyt tai liikaa palautettu tulli (jälkitu//aus). 
Ennen jälkitullauksen suorittamista on tavaran
haltijalle mikäli mahdollista varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi. Jälkitullaus on suoritettava kol
men vuoden kuluessa sen vuoden lopusta, jona 
tullaus toimitettiin tai olisi pitänyt toimittaa tahi 
jona palautus määrättiin suoritettavaksi. 

Milloin useassa erässä maahan tuotavat tavarat 
muodostavat yhden kokonaisuuden, lasketaan 
jälkitullaukselle 1 momentissa säädetty määräaika 
sen ajankohdan mukaan, jolloin viimeisen erän 
verotus toimitettiin tai olisi pitänyt toimittaa tahi 
jona sitä koskeva palautus määrättiin suoritetta
vaksi. 

Ehdotus 

rattavan erehdyksen vuoksi tahi sen johdosta, 
ettei piiritullikamari ole asiaa joltakin osin tutki
nut, on jäänyt kokonaan tai osaksi määräämättä 
tai sitä on palautettu liikaa, piiritullikamarin on, 
jollei asia muutoin ole vireillä tai valitukseen 
annetulla lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu, 
oikaistava antamaansa päätöstä ( t u 11 i no i kai
su veronsaajan hyväksi). Oikaisu on 
tehtävä vuoden kuluessa tu//in tai tullinpalautuk
sen määräämistä seuraavan kalenterivuoden alus
ta. Ennen tullinoikaisun suorittamista on tava
ranhaltijalle mikäli mahdollista varattava tilai
suus tulla kuulluksi. 

jos useassa erässä maahan tuotavat tavarat 
muodostavat yhden kokonaisuuden, lasketaan 1 
momentissa säädetty määräaika sitä seuraavan 
kalenten·vuoden alusta, jolloin viimeistä erää kos
keva tulli tai tullinpalautus määrätttin suoritetta
vaksi. 

35 § 
Jos havaitaan, että tulli on jäänyt kokonaan tai 

osaksi suorittamatta sen johdosta, että tavaran
haltija on kokonaan tai osittain laiminlyönyt 
ilmoittamisvelvollisuutensa taikka tietensä tai 
tahtomattaan antanut tulliverotusta varten puut
teellisen, erehdyttävän tai väärän tullausilmoi
tuksen taikka muun tiedon tai asiakirjan taikka 
jos tullia on samanlaisesta syystä palautettu lii
kaa, piiritullikamarin on määrättävä tavaranhalti
jan suoritettavaksi mainitusta syystä määräämättä 
jäänyt tai liikaa palautettu tulli (jälki t u 1-
1 a u s) . Ennen jälkitullauksen suorittamista on 
tavaranhaltijalle mikäli mahdollista varattava ti
laisuus tulla kuulluksi. 

Jälkitullaus on suoritettava kolmen vuoden 
kuluessa sitä seuraavan kalenten·vuoden alusta, 
jolloin tu//i tai tu//inpalautus määrättiin tai olisi 
pitänyt määrätä suon'tettavaksi taikka tullitto
muuden tai alennetun tu//in edellytyksenä olevaa 
ehtoa rikotttin. 

jos useassa erässä maahan tuotavat tavarat 
muodostavat yhden kokonaisuuden, lasketaan 
jälkitullaukselle 2 momentissa säädetty määräaika 
sen ajankohdan mukaan, jolloin viimeistä erää 
koskeva tu//i tai tullinpalautus määrättiin tai olisi 
pitänyt määrätä suoritettavaksi. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

36 § 
Tullia voidaan korottaa (tullinkorotus): 

4) jos maahan saapuva matkustaja tietensä tai 
törkeästä huolimattomuudesta on laiminlyönyt 
ilmoittamisvelvollisuutensa tuomalla tai yrittä
mällä tuoda enemmän tavaraa tullitta, kuin mi
hin hänellä tulliverolain 11 §:n tai muun sään
nöksen tai määräyksen mukaan on oikeus, eikä 
asiaa ole käsiteltävä tullirikoksena, 100 prosentil
la. 

4) jos maahan saapuva henkilö tietensä tai 
törkeästä huolimattomuudesta on laiminlyönyt 
ilmoittamisvelvollisuutensa tuomalla tai yrittä
mällä tuoda enemmän tavaraa tullitta, kuin mi
hin hänellä tulliverolain 11 §:n tai muun sään
nöksen tai määräyksen mukaan on oikeus, eikä 
asiaa ole käsiteltävä tullirikoksena, 100 prosentil
la. 

37 a § 
Edellä 36 §:ssä tarkoitettu tullinkorotus ja 

37 §:ssä tarkoitettu virhemaksu voidaan 35 §:ssä 
säädetyssä määräajassa määrätä myös tullaus
päätöksen antamisen jälkeen. 

37 b § 
Mitä tässä laissa on säädetty tullinoikaisusta, 

jälkitullauksesta ja tullinkorotuksesta, koskee so
veltuvin osin myös hakemuksesta suoritettavia 
tullinpalautuksia. 

44 § 

Huolitsija tai se, joka muutoin on tulliselvittä
nyt rekisteröidyn asiakkaan tavaran, ei kuiten
kaan ole vastuussa tullin suorittamisesta, jollei 
hän ole vaikuttanut eikä voinut vaikuttaa tul
lauksen virheellisyyteen tai viivästykseen, ja tästä 
esitetään luotettava selvitys. 

47 §. 
Joka on tyytymätön piiritullikamarin päätök

seen, saa siitä kirjallisesti valittaa tullihallituksel
le. Valtion puolesta valitusoikeus on piiritullika
marissa olevalla tulliasiamiehellä. 

Valituskirja on toimitettava tullitoimipaikkaan 
tai tullihallitukselle 30 päivän kuluessa tullaus
päivästä tai, milloin valitus ei koske tullausta, 
siitä päivästä, jona valittaja sai tiedon päätökses
tä, tätä päivää lukuun ottamatta. Tulliasiamie
helle lasketaan valitusaika tullauspäivästä tai siitä 
päivästä, jona muu asia on ratkaistu. Valituksesta 
on muutoin voimassa, mitä muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on sää
detty (säännönmukainen valitus). 

4 370473N 

Huolitsija tai se, joka muutoin on tulliselvittä
nyt tavaran, ei kuitenkaan ole vastuussa tullin 
suorittamisesta, ellei hän ole vaikuttanut eikä 
voinut vaikuttaa tullauksen virheellisyyteen tai 
viivästykseen, ja tästä esitetään luotettava selvi
tys. 

47 § 
jos piiritullikamari tavaranhalttjan tullinotkai

suvaatimuksesta, valituksen johdosta tai muutoin 
toteaa, että tullia on määrätty litkaa tai palautet
tu liian vähän, piiritulitkamarin on oikaistava 
antamaansa päätöstä, jollei asiaa ole valitukseen 
annetulla lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu 
(tullinoikaisu tavaranhaltijan hy
väksi). 

Tullinozkaisu voidaan tehdä kolmen vuoden 
kuluessa tullin tai tullinpalautuksen määräämistä 
seuraavan kalenterivuoden alusta tai tavaranhalti
jan sanotun ajan kuluessa tekemän kirjallisen 
vaatimuksen perusteella myöhemminkin. 

Jos useassa erässä maahan tuotavat tavarat 
muodostavat yhden kokonaisuuden, lasketaan 
tullinoikaisuaika sitä seuraavan kalenterivuoden 
alusta, jolloin vzimeistä erää koskeva tulli tai 
tullinpalautus määrätttin suoritettavaksi. 
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48 §. 
Joka tahtoo valittaa tullin määräämisestä sillä 

perusteella, että se on määrätty lakia virheellisesti 
soveltaen taikka että asiaa käsiteltäessä piiritulli
kamarissa on tapahtunut erehdys tai menettely
virhe, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen asian 
ratkaisuun, saa tehdä siitä valituksen tullihalli
tukselle 47 §:ssä säädetyn määräajan jälkeenkin, 
ei kuitenkaan enää sen jälkeen, kun kolme 
vuotta on kulunut tullin määräämistä seuranneen 
kalenterivuoden alusta (perustevalitus). 

Ehdotus 

48 § 
Pzi1#ullikamarin päå'tökseen haetaan muutosta 

valittamalla tullihallitukseen. Valtion puolesta 
valitusoikeus on piiritullikamarissa olevalla tulli
asiamiehellä. Valituskirjelmä on toimitettava va
litusajan kuluessa tullitoimipaikkaan. 

Valitusaika tullin tai tullinpalautuksen mää
riiiimistä koskevassa asiassa on kolme vuotta tullin 
tai tullinpalautuksen miiiiriiiimistä seuraavan ka
lenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintiiiin 
60 päiviiii piiiitöksen tiedoksisaannista. Piiritulli
kamarin muusta kuin tullin tai tullinpalautuksen 
määriiiimistä koskevasta piiiitöksestä valitettaessa 
on valitusaika 30 päiviiii piiiitöksen tiedoksisaan
nista. Tulliasiamiehen valitusaika on 30 päivää 
piiiitöksen tekemisestä. 

jos useassa erässä maahan tuotavat tavarat 
muodostavat yhden kokonaisuuden, valitusaika 
lasketaan sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, 
jolloin viimeistä erää koskeva tulli miiiirättiin 
suon.te ttavaksi. 

Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154150) on säädetty. 

Mitä" verojen ja maksujen pen"misestå. ulosotto
toimin annetussa laissa (367 !61) on säädetty 
perustevalituksesta, ei sovelleta tässä laissa tarkoi
tettuihin asioihin. 

48 a § 
jos piiritullikaman· 47 §:ssä tarkoitetulla taval

la oikaisee piiiitöstään tavaranhaltijan vaatimus
ten mukaisesti, valitus raukeaa. 

Stltä osin kuin piiritullikamari katsoo, että 
tavaranhaltijan valituksessaan esittämät vaati
mukset eivät anna aihetta piiritullikaman·n piiii
töksen oikaisemiseen; piin"tullikaman·n on annet
tava valituksen johdosta lausuntonsa ja toimitet
tava asian käsittelyssä syntyneet asiakirjat viipy
mättä tullihallitukselle. 

49 § 

Milloin tullia on tullinoikaisun tai valituksen 
johdosta palautettu, suoritetaan palautusmäärälle 
asetuksella säädetty korko. Korko lasketaan oikai
suvaatimuksen tai valituksen vireilletulopäivästä 
taikka, jos tullilasku on maksettu vasta mainittu
jen ajankohtien jälkeen, maksupäivästä takaisin
maksupäivään. Korkoa ei makseta palautetulle 
t~llille, j_oka on asetuksella säädettävää määrää 
p1enemp1. 

Jos tullia on tullinoikaisun tai valituksen joh
dosta palautettu, suoritetaan palautusmäärälle 
asetuksella säädetty korko. Korko lasketaan oikai
suvaatimuksen tai valituksen vireilletulopäivästä 
taikka, jos tullilasku on maksettu vasta mainittu
jen ajankohtien jälkeen, maksupäivästä takaisin
maksupäivään. jos valituksessa tarkoitetusta asias
ta on tehty aikaisemmin oikaisuvaatimus, joka on 
hylätty, korko lasketaan oikaisuvaatimuksen vi-
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reilletulopäivästä. Korkoa ei makseta palautetulle 
tullille, joka on asetuksella säädettävää määrää 
pienempi. 

58§ 

Rangaistusvaatimuksen tekemiseen oikeutettu 
tullimies voi toimittaa vaatimuksen tiedoksian
non niin kuin haastemies. 

Tullirikosasiassa esitutkinnan johtaja tai tehtä
vään määrätty muu tullimies on oikeutettu suo
rittamaan haastamisen ja muun tiedoksiannon 
niin kuin haastemies. 

61 § 
Takavarikoitu tavara saadaan, jollei muualla 

laissa ole toisin säädetty, ennen kuin se on 
tuomittu menetetyksi: 

1) luovuttaa tullihallituksen harkinnan mu
kaan vakuutta vastaan omistajalle; 

63 §. 
Menetetyksi tuomittu tai valtiolle luovutettu 

tavara samoin kuin tullivalvonnassa oleva tavara, 
jota ei ole tullattu tai josta menevää tullia ei ole 
maksettu säädetyssä ajassa, on myytävä tullihuu
tokaupalla. 

Valtiovarainministeriö voi määrätä, että mene
tetyksi tuomittu tai valtiolle luovutettu tavara 
saadaan sitä tullihuutokaupalla myymättä luo
vuttaa valtion laitoksen käyttöön. 

1) luovuttaa piiritullikamarin harkinnan mu
kaan vakuutta vastaan omistajalle; 

63 § 
Menetetyksi tuomittu tai valtiolle luovutettu 

tavara samoin kuin sellainen tullivalvonnassa ole
va tavara, jota ei ole tullattu tai josta menevää 
tullia ei ole maksettu säädetyssä ajassa, on myytä
vä tullihuutokaupalla. Myös sellainen tulliviran
omaisen haltuun jätetty tavara, jota tavaranhalti
ja asetuksella säädetystä kehotuksesta huolimatta 
ei ole noutanut kuuden kuukauden kuluessa 
tullilaskun maksamisesta, on myytävä tullihuuto
kaupalla. 

jos 1 momentissa tarkoitettua tavaraa ei sen 
käyttöä tai myyntiä rajoittavan lainsäädännön tai 
muun tavaran laatuun liittyvän syyn vuoksi voida 
myydä, se voidaan valtiovarainministeriön mää
räyksen mukaisesti, jollei siitä ole erikseen sää
detty, luovuttaa valtion laitoksen käyttöön tai 
erityisestä syystä muuhunkin käyttöön taikka, 
milloin tavaralla ei ole sanottavaa myynti- tai 
käyttöarvoa, hävittää. 

Valtiovarainministeriö voi myös määrätä, että 
sellainen 1 momentissa tarkoitettu tavara, JOnka 
myyminen olisi epätarkoituksenmukaista, saa
daan sitä tullihuutokaupalla myymättä luovuttaa 
valtion laitoksen käyttöön tai erityisestä syystä 
muuhunkin käyttöön. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa annettu lupa 
tulliterminaalin ja tullivaraston pitämiseen on 
voimassa toistaiseksi entisin ehdoin. Piiritullika-
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2. 

Ehdotus 

mari voi kuitenkin tarvittaessa peruuttaa sanotun 
luvan tai muuttaa lupaehtoja. 

Tätä lakia sovelletaan myös ennen sen voi
maantuloa vireille pantuihin, mutta ratkaisemat
ta oleviin tullinoikaisuihin, säännönmukaisiin va
/itukszi'n ja perustevalitukszi'n, kuitenkin siten, 
että va/itukszi'n ei sovelleta 48 a §:ssä tarkoitettua 
oikaisumene ttelyä. 

Laki 
liikevaihtoverolain 60 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtovero
lain (532/63) 60 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetulla 
lailla (495/71), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

60 § 
Tavaran maahantuonnista tapahtuneesta ve

ronkantamisesta ja tavaran viennin tai tuonnin 
yhteydessä tapahtuneesta veronpalauttamisesta 
tehtävien valitusten ratkaiseminen on tullihalli
tuksen asiana, ja on tällöin noudatettava, mitä 
muutoksenhausta tullilaissa on säädetty. 

joka tahtoo valittaa tavaran maahantuonnista 
tapahtuneesta veronkantamisesta szllä perusteel
la, että verotuksessa on tapahtunut 59 §:ssä tar
koitettu virhe tai erehdys, saa, mikäli asia koskee 
sellaista verotuksen perustetta, valittaa tullihalli
tukselle kolmen vuoden kuluessa veron määrää
mistä seuranneen kalenterivuoden alusta lukien. 

Ehdotus 

60 § 
Maahan tuodusta tavarasta kannetusta lizke

vaihtoverosta sekä tavaran viennin tai tuonnin 
yhteydessä palautetusta verosta tehtävästä ozkai
suvaatimuksesta ja va/ituksesta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä tul/ista on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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Asetus 
tulliasetuksen muuttamisesta 

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn mrmsterin esittelystä 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliasetuksen (574/78) 3 §:n 3 momentti sekä 
lisätään 25 §:ään uusi 3 momentti ja 27 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

3 § 

Jos piiritullikamari sallii ulkomaanliikenteen 
tapahtua muuhun kuin 1 momentissa tarkoitet
tuun liikennepaikkaan, sen on sisällytettävä lupa
ehtoihin määräys käytettävästä tullitiestä. 

25 § 

Tullirikosasiassa suoritettavassa haastamisessa 
ja muun tiedoksiannan toimittamisessa noudate
taan soveltuvin osin, mitä haastemieslaissa (505 1 
86) ja haastemiesasetuksessa (506/ 86) on säädet
ty. 

27 § 

Tullilain 63 §:n 1 momentissa tarkoitettu ke
hotus on annettava, mikäli mahdollista, tavaran
haltijalle kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta 
ennen mainitussa lainkohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




