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Regeringens proposition med förslag till lag om Tul-
lens organisation och till vissa lagar som har samband 
med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att det stiftas en lag 
om Tullens organisation. Samtidigt föreslås 
det att gällande lag om tullverket ska upphä-
vas. Det föreslås i propositionen att organisa-
tionen av det nuvarande tullverket, som för 
närvarande bygger på en förvaltning i två 
steg, ska revideras så att Tullstyrelsen, dess 
underlydande fem tulldistrikt och tullaborato-
riet ska bilda en ny myndighet inom finans-
ministeriets förvaltningsområde under nam-
net Tullen. Den nya myndighetens verksam-
hetsområde ska omfatta hela landet. Försla-
get gör det möjligt att organisera Tullens 
uppgifter så, att de handhas av en rikstäckan-
de enhet. 

Tullen ska ledas av en generaldirektör. 
Närmare bestämmelser om enheterna inom 
Tullen och deras uppgiftsfördelning utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Bestämmel-
ser om ledningen av enheterna utfärdas dock 
genom lag. Om tullens interna organisation 
och arbetsordning föreskrivs i arbetsordning-
en för Tullen och enheten i fråga. Tullens ar-

betsordning ska publiceras i författningssam-
lingen. 

Det föreslås inte några ändringar i Tullens 
uppgifter. Tullen ska fortfarande sköta tull-
beskattningen, tullövervakningen av varor 
som importeras och exporteras och av ut-
landstrafiken samt övriga tullåtgärder och 
statistikföringen över utrikeshandeln. Tullen 
ska fortfarande verkställa beskattning och 
undersöka tullbrott i enlighet med vad som 
särskilt bestäms genom lag. 

Det föreslås dessutom att de ändringar av 
teknisk natur som den nya lagen om Tullens 
organisation förutsätter ska göras i tullagen 
och vissa skattelagar och andra lagar. Till 
den del som föredragningen av lagarna inte 
hör till finansministeriets förvaltningsområde 
träder i regel en övergångsbestämmelse som 
gäller de föråldrade hänvisningarna i kraft i 
och med den nya lagen. 

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 
år 2013. 
 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Tullverkets organisationsstruktur 

Tullstyrelsen, tulldistrikten och tullaboratori-
et 

Bestämmelser om tullverkets organisation 
ingår i lagen om tullverket (228/1991), nedan 
tullverkslagen och statsrådets förordning om 
tullverket (205/2008), nedan tullverksförord-
ningen. Organisationen bygger på en förvalt-
ningsmodell i två steg. Tullstyrelsen sköter 
centralförvaltningen vid verket. Med tanke 
på regionalförvaltningen är landet geogra-
fiskt indelat i fem tulldistrikt, dvs. Södra, 
Västra, Östra och Norra tulldistriktet samt 
Ålands tulldistrikt. Tullaboratoriet är fristå-
ende från dessa. Den nuvarande distriktsin-
delningen har varit i kraft sedan 1999. 

Tullverket leds av generaldirektören, som 
utnämns av statsrådet. Han har enligt 3 § i 
tullverkslagen den högsta beslutanderätten 
också i Tullstyrelsen. Generaldirektören fast-
ställer tullverkets arbetsordning. Cheferna för 
Tullstyrelsens resultatenhet, tullaboratoriet 
och tulldistrikten svarar inför generaldirektö-
ren för att de resultatmål som ställts upp nås 
och för att den verksamhet som de leder 
sköts på behörigt sätt och ger resultat. 

Tullstyrelsen är resultatansvarig inför fi-
nansministeriet för den verksamhet tullverket 
bedriver. Tullstyrelsen sköter beredningen av 
strategier, planeringen av verksamheten, re-
sursfördelning och uppföljning, utvecklings-
uppgifter, internationella uppgifter och rela-
tionerna till olika intressegrupper. Tullstyrel-
sen säkerställer att de rutiner som tullverket 
följer vid utförandet av förtullnings-, be-
skattnings- och övervakningsuppgifter, t.ex. 
när det gäller tillståndsbeslut, förhandsavgö-
randen, betalningsuppskov och skattelättna-
der, är konsekventa. 

Tullaboratoriet och tulldistrikten lyder i 
administrativt hänseende under Tullstyrelsen, 
men de utövar självständig beslutanderätt när 
de avgör de ärenden som ingår i deras befo-
genheter. Tullaboratoriet och tulldistrikten 
fungerar som självständiga resultatenheter 
med hjälp av de resurser och utifrån de resul-

tatmål som de ska svara för. Den interna en-
hetsindelningen och uppgiftsfördelningen 
fastställs i den arbetsordning chefen faststäl-
ler för dem. 

Tulldistrikten och tullaboratoriet har alla en 
egen intern direktion som består av general-
direktören och Tullstyrelsens ledningsgrupp 
samt chefen för tulldistriktet eller tullabora-
toriet. Den interna direktionen behandlar och 
ger riktlinjer för distriktets eller laboratoriets 
verksamhet i strategiskt viktiga frågor. 

Även om tullanstalterna vid rikets land-
gräns föreskrivs det genom förordning av 
statsrådet. De finns uppräknade i 1 § i tull-
verksförordningen. Även gränsövergångs-
ställena har fastställts genom statsrådets för-
ordning. Generaldirektören beslutar med stöd 
av 8 § 2 mom. 3 punkten i tullverksförord-
ningen om andra tullanstalter än de som finns 
vid rikets gränser. 
 
1.2 Tullverkets uppgifter 

Genomförande av Europeiska unionens tull-
lagstiftning och det internationella samarbe-
tet 

Tullverksamheten är en väsentlig och oskil-
jaktig del av den internationella handeln och 
de varutransportkedjor som överskrider grän-
serna mellan enskilda stater. Utvecklingen av 
världsekonomin och en störningsfri verk-
samhet är beroende av att denna verksamhet 
fungerar. Som medlem i Europeiska unionen 
(EU) hör Finland till dess tullunion, som be-
driver en gemensam handelspolitik och är 
part i internationella bi- och multilaterala 
handelsavtal. När tullverket för EU:s räkning 
tar ut de tullar som tullunionen har fastställt, 
genomför verket tullunionens handelspolitik. 
Det är bl.a. med tanke på de ekonomiska ak-
törerna viktigt att tullagstiftningen genomförs 
på ett opartiskt och effektivt sätt. 

Den övervakning som tullmyndigheterna 
utför tryggar också EU:s inre marknad. En 
störningsfri inre marknad kräver att man vid 
införseln av varor iakttar den gemensamma 
lagstiftningen i EU-området som helhet, ef-
tersom varorna i regel kan transporteras fritt 
på den inre marknaden så snart de har förts in 



 RP 145/2012 rd  
  

 

5

på den. Förbud och begränsningar i fråga om 
import och export av varor, som övervakas 
av tullverket, grundar sig numera i stor ut-
sträckning på EU-författningar. 

Inom ramen för det internationella myn-
dighetssamarbetet deltar tullverket utöver 
samarbetet på olika nivåer inom EU också i 
arbetet inom i synnerhet Världstullorganisa-
tionen (World Customs Organisation, WCO). 
 
 
Verkställighetsuppgifter enligt den nationella 
lagstiftningen 

På det fiskala uppgiftsområdet tar tullver-
ket utöver EU-tullar också ut internationella 
skatter, dvs. punktskatter, bilskatten och 
mervärdesskatten vid import.  Förutom upp-
gifterna inom finansministeriets förvalt-
ningsområde verkställer tullverket även lag-
stiftningen inom andra ministeriers förvalt-
ningsområde, närmast för att trygga hälsa 
och säkerhet.  Sådana övervakningsuppgifter 
har tullverket ålagts inom arbets- och när-
ingsministeriets, jord- och skogsbruksmini-
steriets, social- och hälsovårdsministeriets, 
kommunikationsministeriets, inrikesministe-
riets, utrikesministeriets, undervisnings- och 
kulturministeriets, miljöministeriets och för-
svarsministeriets förvaltningsområde. Inom 
inrikesministeriets förvaltningsområde bedri-
ver tullverket ett nära samarbete med polisen 
och gränsbevakningsväsendet (PTG-
samarbetet) samt Strålsäkerhetsverket för att 
trygga den interna säkerheten och inom justi-
tieministeriets förvaltningsområde med åkla-
garväsendet. 

På grund av omfattningen av tullverkets 
verksamhetsfält på riksplanet och nätverket 
av tullanstalter bistår verket flera andra mini-
sterier och ämbetsverk, såsom miljöministe-
riet, jord- och skogsbruksministeriet, Trafik-
verket, Försörjningsberedskapscentralen och 
Trafiksäkerhetsverket, med insamlandet av 
skatter och avgifter inom deras uppgiftsom-
råden  

På grund av sina uppgifter bedriver tullver-
ket samarbete med flera ministerier också i 
samband med deras beredning av lagstiftning 
och politik. 
 
 

2  Bedömning av nuläget  

2.1 Förändringar i tullverkets omvärld 

Att utvecklingen gått mot en allt mera glo-
baliserad internationell varuhandel och att 
den elektroniska handeln blivit allt vanligare 
har också ändrat tullverkets verksamhetsom-
givning. I och med internationaliseringen har 
också tullverkets kundkrets blivit mer inter-
nationell och består också av andra företag 
än enbart finska företag etablerade i Finland. 
En del av kommunikationen sker numera på 
engelska, som är huvudspråket i internatio-
nella koncerner. När tulldeklarationerna ska 
kunna skötas elektroniskt i hela EU ökar 
trycket på kortare behandlingstider på grund 
av tidszonerna och de enskilda företagens 
behov. 

I dagens globala ekonomi får företagens 
varuleveranser inte i onödan bromsas upp av 
de åtgärder som ansluter sig till tulldeklara-
tioner. Handeln på internet växer ständigt 
och inom tullövervakningen ökar riskanaly-
sens betydelse i och med att ärendena hos 
tullen sköts elektroniskt och sker via nätet. 
Kunderna finner allt oftare att de har att göra 
med den finska tullmyndigheten på central-
nivå och inte med ett visst tulldistrikt. 

Utgångspunkten för den omarbetade tull-
kodexen, som enligt planerna ska tas i bruk 
2015, är att tulldeklarationerna ska göras 
elektroniskt. Att ärendena sköts med hjälp av 
pappersblanketter ska inte längre förekomma 
annat än i undantagsfall och ska utöver i frå-
ga om resenärernas förtullningar närmast an-
vändas som reservförfarande i situationer då 
informationssystemen inte fungerar. Tull-
myndigheterna i EU-medlemsstaterna ska 
också kommunicera sinsemellan med hjälp 
av olika informationssystem. Utvecklandet 
av EU-övergripande informationssystem för 
tullen grundar sig på Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 70/2008/EG om en pappers-
lös miljö för tullen och handeln. Den politis-
ka linjen är att EU-medlemsstaternas tull-
myndigheter tillsammans ska fungera som en 
enda tullmyndighet. 
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2.2 Den nuvarande organisationens 
funktionalitet 

Regionalt sätt har de behöriga tulldistrik-
tens betydelse blivit mera oklar, eftersom 
tulldeklarationerna numera till övervägande 
del sker elektroniskt. De elektroniska tullde-
klarationerna behandlas vid elektroniska ser-
vicecentraler och rådgivning i fråga om en-
skilda deklarationer ges av tullverket per te-
lefon och via internet. Tullövervakning, risk-
bedömning och kontroller planeras och 
genomförs i allt större utsträckning på riksni-
vå. 

Också andra former av praktiskt tullarbete 
– service, rådgivning, övervakning, kontroll-
verksamhet och brottsbekämpning – kan ef-
fektivt ordnas så att man svarar på övervak-
nings- och servicebehovet vid den tidpunkt 
och på den plats där efterfrågan och behov 
finns. 

Till följd av denna utveckling bestäms tull-
verkets mål, verksamhetssätt och dimensio-
nering av resurser i allt mindre utsträckning 
enligt gränserna för tulldistrikten. De begrän-
sade resurserna borde mera flexibelt än för 
närvarande kunna utnyttjas och riktas på 
riksnivå i enlighet med prioriterade behov. 
Kraven på kundbetjäning, samhällsskydd och 
den opartiskhet och tillförlitlighet som en 
god förvaltning ska stå för har ökat och en 
organisation på riksnivå har lättare att svara 
mot dessa krav på ett flexibelt sätt. 

Också de frågor som har stigit fram på ba-
sis av myndighetssamarbetet och det interna-
tionella samarbetet kunde skötas bättre inom 
ramen för en organisation på riksnivå. 

Genom att Tullstyrelsen och tulldistrikten 
dras in kan uppgifterna fördelas inom en 
enda myndighet. Inom statens budgetekono-
mi behandlas tullverket redan nu som en 
kontomyndighet och tjänsterna är gemen-
samma för ämbetsverket, så de föreslagna 
bestämmelserna leder inte till några föränd-
ringar i det avseendet. 
 
2.3 Utvecklingen i Finland 

Under de senaste åren har organisationer 
och ledningssystem inom statsförvaltningens 
förvaltningsområden reviderats, bl.a. genom 
att regionala organisationer upplösts. 

Skatteförvaltningens organisation har nyli-
gen ändrats på motsvarande sätt som det fö-
reslås att tullverkets organisation ska ändras. 
Ändringen har genomförts stegvis (RP 
148/2007 rd och RP 288/2009 rd). Redan i 
den första fasen infördes en förvaltning på 
endast en nivå och Skatteförvaltningen blev 
ett enda verk. Den tredje fasen, då de sista 
enheterna med verksamhetsområden enligt 
regionala gränser slopades, trädde i kraft 
fr.o.m. ingången av 2012. I lagförslaget om 
Tullens organisation har de lösningar som 
gäller verkets ledning använts på samma sätt 
som i lagen om Skatteförvaltningen, liksom i 
frågor som gäller allmän förvaltningsrätt, så-
som avgörande av förvaltningsklagan. 
 
3  Föreslagna ändringar 

3.1 Förslag som gäller Tullens verksam-
hetsorganisation 

Det föreslås i propositionen att det ämbets-
verk som är underställt finansministeriet och 
verkställer tullagstiftningen ska vara en 
myndighet med namnet Tullen i stället för 
det nuvarande tullverket . Tullen ska ledas av 
en generaldirektör. Bestämmelser om de en-
heter som ska finnas vid Tullen och deras 
huvudsakliga uppgifter ska utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Avsikten är att stats-
rådets förordning samtidigt också ska funge-
ra som ett instrument för politisk styrning. 
Ett utkast till förordning av statsrådet ingår 
som bilaga till denna proposition. 

Tullens organisation och enheternas upp-
gifter kan utformas utifrån en funktionsin-
delning på riksnivå eller regionalt. Med en 
enhet inom Tullen avses enheter som direkt 
underlyder generaldirektören. Inom enheter-
na kan det finnas stöd- och andra verksam-
hetsenheter, såsom tullkontor, om vilka före-
skrivs i Tullens eller enhetens arbetsordning. 
Enheternas verksamhet ska organiseras så att 
tillgången på tjänster och de språkliga rättig-
heterna tillgodoses. 

Avsikten är att Tullen ska ha sex enheter.  
Det ska finnas tre enheter för Tullens huvud-
sakliga uppgifter: Utrikeshandels- och be-
skattningsavdelningen, bevakningsavdel-
ningen och avdelningen för tullkontor. Tulla-
boratoriet ska även i fortsättningen fungera 
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som en sakkunnigenhet som stöder Tullen 
vid övervakning och beskattning, och därut-
över ha särskilda laboratorieundersöknings-
uppgifter. Tullens gemensamma uppgifter 
ska skötas av förvaltningsavdelningen och 
stabsenheten. Tullens enheter ska ha hela 
landet som sitt verksamhetsområde. 

De uppgifter som utförs vid utrikeshandels- 
och beskattningsavdelningen, t.ex. tullklare-
rings- och beskattningsuppgifter, föreslås bli 
organiserade i verksamhetsenheter som fun-
gerar och styrs på riksnivå. På motsvarande 
sätt föreslås det att bevakningsavdelningen 
ska organiseras så att enheterna för revision 
och brottsbekämpning, inklusive de uppgifter 
som gäller brottsundersökning, ska vara 
rikstäckande. Dessutom ska bevakningsav-
delningen styra Tullens övervakningsuppgif-
ter. 

Avdelningen för tullkontor ska svara för 
operativa tullkontrollåtgärder och ha hand 
om de tulltjänster som kräver att kunderna 
avlägger fysiska besök hos Tullen. Det med 
tanke på resurserna viktigaste uppgiftsområ-
det för enheten är Tullens övervakningsupp-
gifter. Vid enheten utförs också de förtull-
nings- och beskattningsuppgifter som inte ut-
förs elektroniskt på riksnivå vid utrikeshan-
dels- och beskattningsavdelningen. Utrikes-
handels- och beskattningsavdelningen, be-
vakningsavdelningen och förvaltningsavdel-
ningen ska styra avdelningen för tullkontor 
inom respektive uppgiftsområde, och på så 
sätt säkerställa en enhetlig verksamhet. De 
underlydande verksamhetsenheternas organi-
sation blir därmed matrisartad. 

Också personalen vid utrikeshandels- och 
beskattningsavdelningen, bevakningsavdel-
ningen och förvaltningsavdelningen ska arbe-
ta vid Tullens verksamhetsställen på olika 
håll i landet. I motsats till nuvarande praxis 
enligt vilken alla funktioner vid tullkontoren 
lyder under samma ledning, kommer det att 
finnas verksamhetsställen vars funktioner 
dels leds av de olika avdelningarna, dels av 
avdelningen för tullkontor. 

I arbetsordningen för Tullen ska det ingå 
närmare föreskrifter om hur Tullens uppgif-
ter ska organiseras. Generaldirektören fast-
ställer Tullens arbetsordning, som också pub-
liceras i Finlands författningssamling. De 
olika enheterna vid Tullen ska ledas av en 

enhetschef som fastställer arbetsordningen 
för enheten. 

Som bilaga till denna proposition medföljer 
ett utkast till statsrådsförordning om Tullens 
organisation. Den organisation som föreslås i 
förordningen framgår av nedanstående orga-
nisationsschema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.2 Övriga förslag 

Det föreslås att de ändringar som reformen 
i fråga om Tullens organisation ger upphov 
till införs i de lagar som hör till finansmini-
steriets förvaltningsområde. I stället för tull-
verket, Tullstyrelsen, tulldistriktet, distrikts-
tullkammaren och tullmyndigheten införs 
Tullen som behörig myndighet. I alla be-
stämmelser som gäller anmälan eller medde-
lande som ska göras till tullverket, Tullsty-
relsen, tulldistriktet, distriktstullkammaren 
eller tullmyndigheten byts dessa verk och 
myndigheter ut mot Tullen. 

Dessutom görs ändringar av teknisk natur i 
bestämmelserna och bestämmelserna uppda-
teras på grund av ändringar som redan gjorts 
i den övriga lagstiftningen. Till exempel 
domstolarnas namn uppdateras i enlighet 
med de ändringar som gjorts i dem och Eu-
ropeiska gemenskapen byts ut mot benäm-
ningen Europeiska unionen i enlighet med 
Lissabonfördraget. 
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De lagar inom finansministeriets förvalt-
ningsområde som föreslås bli ändrade är föl-
jande: 

— Tullagen (1466/1994) 
— Mervärdesskattelagen (1501/1993) 
— Lagen om undantag för landskapet 

Åland i fråga om mervärdesskatte- och accis-
lagstiftningen (1266/1996) 

— Punktskattelagen (182/2010) 
— Lagen om accis på flytande bränslen 

(1472/1994 
— Lagen om punktskatt på elström och 

vissa bränslen (1260/1996) 
— Lagen om accis på alkohol och alkohol-

drycker (1471/1994) 
— Lagen om accis på vissa dryckesför-

packningar (1037/2004) 
— Lagen om tobaksaccis (1470/1994) 
— Avfallsskattelagen (1126/2010) 
— Bilskattelagen (1482/1994) 
— Fordonsskattelagen (1281/2003) 
— Lagen om bränsleavgift som betalas för 

privata fritidsbåtar (1307/2007 
— Lagen om grunderna för avgifter för 

vissa förhandsbeslut (1209/2006) 
Det föreslås att det i vissa lagar som hör till 

andra förvaltningsområden ska göras sådana 
ändringar som föranleds av att Tullens för-
valtningsstruktur ändras och som gör att det 
krävs andra ändringar i en bestämmelse än de 
tekniska preciseringar som organisationsänd-
ringen ger upphov till. De lagar som föreslås 
bli ändrade är följande: 

— Tvångsmedelslagen (450/1987) 
— Luftfartslagen (1194/2009) 
— Lagen om farledsavgift (1122/2005) 
— Utlänningslagen (301/2004) 
Det föreslås i propositionen att 3 § 1 mom., 

20 d § 1 mom., 20 g § 3 mom., 43 § 2 mom. 
och 47 a § i tullagen liksom 181 § 1 mom. i 
utlänningslagen ska ändras temporärt. Be-
stämmelserna har ändrats i samband med re-
videringen av tvångsmedelslagen, och änd-
ringarna träder i kraft den 1 januari 2014. 
Därför ska de bestämmelser som föreslås bli 
ändrade vara i kraft t.o.m. den 31 december 
2013. Ändringarna i de motsvarande be-
stämmelser i tullagen och utlänningslagen 
som träder i kraft den 1 januari 2014 ska gö-
ras separat, liksom de ändringar i bestämmel-
serna i tvångsmedelslagen (806/2011) som 
träder i kraft den 1 januari 2014. 

Detaljmotiveringen till de lagar som före-
slås bli ändrade gäller sådana bestämmelser i 
vilka det även görs andra innehållsliga änd-
ringar än det nya namnet på myndigheten. 
Lagförslagen innehåller därmed även be-
stämmelser som inte nämns i detaljmotiver-
ingen i vilka den behöriga myndigheten före-
slås bli Tullen i stället för den tullmyndighet 
som nämns i gällande lagstiftning. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

De åtgärder som föreslås i organisationsre-
formen gör det möjligt att omorganisera tul-
lens uppgifter på riksnivå och regionalt på ett 
ändamålsenligt sätt genom att uppgifterna 
förs samman och koncentreras och genom att 
strukturerna lättas upp. Den nya organisatio-
nen gör det lättare att utföra Tullens grund-
läggande uppgifter och svarar bättre mot 
kundernas behov, samtidigt som den stöder 
genomförandet av den statliga förvaltningens 
utvecklingsprojekt. Den administrativa struk-
turen blir lättare och möjliggör en smidigare 
resursallokering i enlighet med målpriorite-
ringarna. Detta banar väg för en mera eko-
nomisk och kostnadseffektiv verksamhet. 
 
4.2 Konsekvenser för personalen 

Några mål för inbesparingar i personal-
kostnaderna för organisationsförändringen 
har inte ställts upp. Inte heller kommer någon 
personal att sägas upp på grund av reformen. 
Att distriktsorganisationen slopas gör det 
möjligt att koncentrera sådana funktioner 
som administration, vilket ger utrymme för 
en smidigare resursallokering enligt priorite-
ringarna. Utgångspunkten för organisations-
reformen är att i enlighet med tullverkets 
personalstrategi rikta resurserna enligt den 
efterfrågan på tjänster och det behov av 
övervakning som råder, med iakttagande av 
en god personalpolitik. 

Personalenheten vid Tullstyrelsen har re-
dan berett anvisningar med tanke på persona-
lens ställning vid en eventuell organisations-
förändring. Personalens ställning vid en or-
ganisationsförändring har behandlats vid ett 
möte för den projektgrupp som berett organi-
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sationsförändringen vid verket, av Tullstyrel-
sens ledningsgrupp och vid ett möte för tul-
lens ledning. Under beredningen av organisa-
tionsförändringen har flera diskussions- och 
informationsmöten ordnats för personalen. 
Man har bestämt hur tullens personal ska 
omplaceras inom den nya organisationen och 
informerat hela ämbetsverkets personal om 
dess nya ställning. Representanter för samtli-
ga personalorganisationer har ingått som 
medlemmar i styrgruppen för det projekt som 
tillsattes för organisationsförändringen. Or-
ganisationsförändringen har också behandlats 
vid ett samarbetsmöte den 12 januari 2012, 
varvid personalorganisationerna godkände 
förslaget till organisationsförändring och de 
riktlinjer och förfaringssätt som gjorts upp i 
fråga om personalens ställning vid en organi-
sationsförändring. 

Tullkontoren kommer också i fortsättning-
en att erbjuda Tullens kunder sina tjänster 
och utföra övervakningsuppgifter. Syftet med 
den ändrade förvaltningsstrukturen är inte att 
dra in tullkontoren, utan Tullens nätverk av 
tullkontor ska anpassas till den efterfrågan på 
tjänster och de behov som en effektiv tull-
övervakning kommer att kräva i framtiden. 

Inom den nya helheten avdelningen för 
tullkontor bildas större verksamhetsenheter.  
Vid dessa verksamhetsenheter kan det finnas 
flera verksamhetsställen under samma led-
ning och personalen kan användas gemen-
samt av dessa. Tullkontoren ska lyda under 
avdelningen för tullkontor och ha gemensam 
personal. Ur personalsynpunkt erbjuder re-
formen de anställda möjlighet att utvidga sin 
kompetens. Arbetsgivaren erbjuder utbild-
ning av de anställda för de nya uppgifterna. 
En mera utbredd samanvändning av resur-
serna kräver emellertid också en större flexi-
bilitet av de anställda. 

När det gäller personalens ställning tilläm-
pas statens riktlinjer om ordnande av statsan-
ställdas ställning vid organisationsföränd-
ringar. 
 
4.3 Konsekvenser för kunderna 

Tullklareringarna utförs numera mestadels 
elektroniskt. De elektroniska tulldeklaratio-
nerna behandlas vid elektroniska servicecen-
traler och rådgivning i fråga om enskilda de-

klarationer ges per telefon och via internet i 
hela landet. När det gäller punktbeskattning-
en kommer förfarandet i den utsträckning 
funktionerna kan skötas elektroniskt att allt 
mer gå i samma riktning. Att tulldeklaratio-
nerna kan göras elektroniskt gör att tullären-
dena kan skötas smidigare då behovet av fy-
siska besök vid ett tullkontor minskar. 

Kraven på kundbetjäning, samhällsskydd 
och den rättvisa och tillförlitlighet som en 
god förvaltning ska stå för har ökat och det är 
lättare att svara mot dessa på ett flexibelt sätt 
via en organisation på riksnivå. Den admi-
nistrativa reformen förenhetligar verksam-
hetsmetoderna och kundbetjäningen. 

Den föreslagna reformen äventyrar inte 
kundernas språkliga rättigheter, utan möjlig-
heten att organisera verksamheten på ett flex-
ibelt sätt i hela landet skapar bättre förutsätt-
ningar än för närvarande att ta hänsyn även 
till språkliga synpunkter när servicen plane-
ras och resurserna fördelas. Tullen ska också 
ha verksamhetsställen inom samernashem-
bygdsområde enligt samiska språklagen 
(1086/2003). 
 
4.4 Sökande av ändring i Tullens beslut 

Förslaget har inga direkta konsekvenser för 
sökande av ändring. Sökande av ändring i 
tullmyndighetens beslut är för närvarande 
koncentrerad till Helsingfors förvaltnings-
domstol i enlighet med 37 § 1 mom. i tulla-
gen. En undantagsbestämmelse är i detta fall 
70 § i bilskattelagen (1482/1994), enligt vil-
ken den behöriga domstolen bestäms utgåen-
de från hemorten för den som har rätt att 
söka ändring.  Förslaget har inte heller i detta 
avseende några konsekvenser för sökande av 
ändring. 
 
 
4.5 Konsekvenser för Ålands särställ-

ning 

Tullstyrelsen och dess uppgifter omfattas 
av rikets överhöghet. Omorganiseringen av 
förvaltningsstrukturen har inte någon inver-
kan på landskapet Ålands språkliga ställning 
eller ställning i övrigt i förhållande till tullens 
organisation. Ålands tulldistrikt är också i 
nuläget en del av rikets tullverk. Enligt den 
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föreslagna lagen ska Tullen ha ett tullkontor i 
landskapet Åland. Avsikten är att Tullen ska 
ha en verksamhetsenhet på Åland, vars cen-
trala verksamhetsställe ska vara placerat i 
Mariehamn. 
 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Beredningen av propositionen inleddes 
som intern beredning vid Tullstyrelsen. Tull-
styrelsen tillsatte den 1 oktober 2010 ett pro-
jekt för att bereda en ändring av tullverkets 
organisation. Projektuppdraget var att plane-
ra en ny organisation för tullverket, en orga-
nisation vars struktur skulle grunda sig på 
Tullstyrelsen, funktioner koncentrerade på 
riksnivå och regionala operativa enheter. Un-
der arbetets gång tillsatte Tullstyrelsens av-
delningar sammanlagt 21 beredningsgrupper 
för att utreda särskilda frågor i anslutning till 
organisationsförändringen. En betydande an-
del av beredningen gjordes dessutom inom 
linjeorganisationen. 

Regeringens proposition har beretts 
gemensamt av finansministeriet och Tullsty-
relsen utifrån det förslag som Tullstyrelsen 
utarbetat. 

Under beredningen av propositionen har 
följande instanser ombetts ge sina utlåtanden: 
Tullstyrelsen, tulldistrikten och tullaboratori-
et samt inrikesministeriet, justitieministeriet, 
kommunikationsministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriet, arbets- och näringsministe-
riet, utrikesministeriet, miljöministeriet, un-
dervisnings- och kulturministeriet, försvars-
ministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, 
Ålands landskapsregering, sametinget, skär-
gårdsdelegationen, riksdagens justitieom-
budsman, justitiekanslersämbetet, Riksåkla-
garämbetet, gränsbevakningsväsendet, Polis-
styrelsen, Skatteförvaltningen, försörjnings-
beredskapscentralen, trafikverket, Trafiksä-
kerhetsverket Trafi, Strålsäkerhetscentralen, 
forskningscentralen för de inhemska språken, 
Tullin Akavalainen Yhdistys ry, Tullivirka-
miesliitto - Tulltjänstemannaförbundet ry, 
Tullförbundet rf, Löntagarorganisationen 
Pardia rf, Finlands Fackförbunds Centralor-
ganisation FFC, Tjänstemannacentralorgani-
sationen STTK rf, Aka-
va/Förhandlingsorganisationen för offentliga 

sektorns utbildade FOSU rf, Förbundet för 
den offentliga sektorn och välfärdsområdena 
JHL rf, Skattebetalarnas Centralförbund rf, 
Företagarna i Finland rf, Livsmedelsindustri-
förbundet rf, Bryggeri- och läskedrycksindu-
striförbundet rf, Förening för Finlands Alko-
holdryckhandel rf, Finlands näringsliv rf, 
Tupakkateollisuusliitto ry, Finlands Speditör-
förbund rf, Rederierna i Finland rf, Autoalan 
Keskusliitto ry, Bilimportörerna rf, Hamn-
operatörerna rf, Oljebranschens Centralför-
bund rf och Finsk Energiindustri rf. Därut-
över har Rättstjänsten vid Tullstyrelsen, Tull-
lin Kemistit ry och Luonnontieteiden akate-
emisten liitto - Akademiska naturvetarför-
bundet LAL ry avgett yttranden. 

Med anledning av yttrandena preciserades 
2 § 1 mom. i lagen om Tullens organisation 
så, att det specificeras att Tullen ska sköta 
skatteslagen punkt- och bilbeskattning och 
mervärdesbeskattning av varuimport.  Dess-
utom nämns det att det ingår i Tullens upp-
gifter att förhindra och avslöja tullbrott, i 
stället för att dessa ska vara Tullens uppgifter 
enligt vad som föreskrivs särskilt. Man beslöt 
att ta in bestämmelserna om förande av sta-
tens talan i 8 § i lagen om Tullens organisa-
tion i stället för i förordningen. Efter att för-
ordningen varit på remiss ändrades den så att 
tullaboratoriet ska lyda direkt under general-
direktören i stället för under bevakningsav-
delningen. Dessutom gjordes vissa andra 
ändringar i utkastet till förordning, men dessa 
inverkar inte direkt på organisationsstruktu-
ren. 
 
 
6  Samband med andra proposi t io -

ner 

Samtidigt med denna proposition är reger-
ingens proposition med förslag till bestäm-
melser om prejudikatbesvär, beskattningsför-
farandet och sökande av ändring i beskatt-
ningen (RP 76/2012 rd) föremål för behand-
ling i riksdagen. I de ändringar av 210 § i 
mervärdesskattelagen och 50 § i bilskattela-
gen som ingår i propositionen har det namn 
på den myndighet som förestår Tullens orga-
nisation och som föreslås i denna proposi-
tion, alltså Tullen, inte använts. I den före-
slagna ändringen av 70 § 4 mom. i bilskatte-
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lagen har i denna proposition i stället för 
tullombud använts statlig intressebevakare. 

De nämnda bestämmelserna bör ändras i 
enlighet med denna proposition. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om Tullens organisation 

1 §. Tullen. För närvarande finns tullverket 
för tullverksamheten, dit Tullstyrelsen och 
dess underlydande tulldistrikt samt tullabora-
toriet hör. Enligt paragrafen ersätts tullverket 
med en myndighet som omfattar endast ett 
ämbetsverk, Tullen, som har hela landet som 
sitt verksamhetsområde. Genom ändringen 
avstår man från en förvaltningsstruktur på två 
nivåer på samma sätt som man redan har 
gjort i fråga om Skatteförvaltningen. 

2 §. Uppgifter. Paragrafen innehåller be-
stämmelser om Tullens huvudsakliga uppgif-
ter. Avsikten är inte att ändra uppgifterna, 
men bestämmelserna om dem ska vara mera 
heltäckande än i den nuvarande lagen om 
tullverket. Det ska föreskrivas om uppgifter-
na med tillräcklig noggrannhet i lag, och ge-
nom förordning av statsrådet ska det be-
stämmas om fördelningen av uppgifterna 
mellan Tullens olika enheter. 

Tullens huvudsakliga uppgifter föreslås 
ingå i 1 mom. Tullen ska inte enbart sköta 
tullförfaranden och tullbeskattning utan ock-
så i fortsättningen uppbära bl.a. punkt- och 
bilskatt och mervärdesskatt på varuimport 
enligt vad som bestäms särskilt i skattelag-
stiftningen. Som tillägg till tullverkslagen ska 
det föreskrivas att Tullen har till uppgift att 
förhindra tullbrott och utföra förundersök-
ning av dem. Förundersökning av tullbrott är 
för närvarande tullverkets uppgift genom att 
tullagen ger tullmyndigheterna denna behö-
righet. Tullmyndigheterna har i förslaget 
även fått uttryckliga befogenheter att för-
hindra och avslöja brott. 

Det föreslagna 2 mom. motsvarar gällande 
bestämmelser förutom att omnämnandet av 
service för utrikeshandeln utelämnats. Det 
finns inte något behov av att anvisa tullmyn-
digheten någon permanent uppgift som grun-
dar sig på ett sådant omnämnande, som dess-
utom är inexakt. Tullmyndigheterna utför 
fortfarande nödvändiga laboratorieundersök-
ningar. För närvarande räknas laboratorieun-
dersökningarna inte uttryckligen till tullver-
kets uppgifter, utan uppgiften grundar sig på 

det faktum att ett tullaboratorium inrättades 
vid tullverket genom lagen om tullverket, 
och i vissa speciallagar har tullverket anför-
trotts övervakningsuppgifter som förutsätter 
laboratorieanalyser. 

Jämfört med gällande lag om tullverket 
ändras 3 mom. genom att den överflödiga be-
stämmelsen om uppställande av resultat- och 
utvecklingsmål slopas, eftersom frågan regle-
ras i förordningen om statsbudgeten 
(1243/1992). Enligt förordningen ska varje 
ministerium uppställa mål av detta slag. 

3 §. Tullens enheter. Det föreskrivs i para-
grafen att det vid Tullen ska finnas enheter 
vars namn, verksamhetsområden och huvud-
sakliga uppgifter fastställs genom förordning 
av statsrådet.  Dessa enheter ska lyda direkt 
under Tullens generaldirektör, och ska i sin 
tur kunna ha verksamhetsenheter såsom tull-
kontor eller stödenheter. 

4 §. Organisationens utformning. Enligt 
1 mom. i paragrafen kan Tullens organisation 
och enheternas uppgifter utformas utifrån en 
funktionsindelning eller regionalt. De uppgif-
ter som fastställs utifrån en funktionsindel-
ning föreslås bli organiserade på riksnivå, 
varvid enheten ska svara för sina uppgifter 
nationellt. Sådana uppgifter kan t.ex. vara de 
uppgifter som kräver laboratorieanalyser, 
personaladministrativa uppgifter eller tull-
brottsbekämpning och förundersökning av 
tullbrott. 

Enligt momentet ska Tullen kunna utforma 
regionala enheter. Detta ger möjlighet att vid 
behov indela landet i flera regionala enheter 
på samma sätt som i fråga om de nuvarande 
tulldistrikten. Syftet är emellertid att Tullens 
enheter ska utformas utifrån en funktionsin-
delning genom förordning. 

Paragrafens 2 mom. förpliktar Tullen att se 
till att det finns tjänster att tillgå och att de 
språkliga rättigheterna tillgodoses. Tillgång-
en på tjänster föreslås bli tryggad med hjälp 
av både ett fysiskt servicenätverk och elek-
troniska tjänster, som är oberoende av tid och 
rum. Tullen ska se till att myndighetstjänster 
finns att tillgå på finska och svenska i enlig-
het med språklagstiftningen samt att samerna 
får använda samiska i kommunikationen med 
myndigheterna. När det gäller gränsöver-
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gångsställena har man genom internationella 
överenskommelser enats om öppettiderna. 

I 3 mom. föreskrivs att Tullen ska ha ett 
tullkontor i landskapet Åland i stället för nu-
varande Ålands tulldistrikt. Tullkontoret ska 
trygga tillgången på Tullens myndighets-
tjänster i landskapet Åland, och därutöver 
ska de riksomfattande verksamhetsenheterna 
se till att uppgifter som hör till deras verk-
samheter sköts även på Åland. Enligt mo-
mentet beslutar statsrådet om tullkontoren 
vid riksgränsen. Tullen beslutar om de övriga 
tullkontorens placering. 

5 §. Tullens och enheternas arbetsordning-
ar. I arbetsordningarna för Tullen och dess 
enheter ska det meddelas närmare föreskrif-
ter om den interna förvaltningens organisa-
tion än i lag och förordning. Efter att Tullsty-
relsen och tulldistrikten dragits in föreskrivs 
det i arbetsordningarna om uppgifternas för-
delning inom den omorganiserade myndighe-
ten. 

Enligt 1 mom. ska det i arbetsordningen för 
Tullen meddelas närmare föreskrifter om 
Tullens organisation och om organiseringen 
av uppgifterna. I arbetsordningen kan det vid 
behov meddelas föreskrifter också om den 
interna organisationen av en enhet, om verk-
samhetsenheter och uppgifter och organise-
ringen av dem samt om verksamhetsområ-
den. 

6 §. Generaldirektör. I paragrafen föreslås 
bestämmelser om generaldirektörens uppgif-
ter, utnämnande och beslutanderätt. 

Enligt 1 mom. i paragrafen beslutar gene-
raldirektören om utfärdandet av sådana all-
männa föreskrifter som faller under Tullens 
behörighet. Hit hör sådana föreskrifter som 
enligt lag ska utfärdas av Tullen. Till dessa 
föreskrifter hör den normgivningsbefogenhet 
som Tullstyrelsen för närvarande har t.ex. i 
ärenden av teknisk natur som hänför sig till 
verkställande av beskattningen samt möjlig-
heten att utifrån tullagen besluta om förfa-
randen i enlighet med Europeiska unionens 
tullagstiftning, om inte annat föreskrivs om 
förfarandena. Beslutet ska fattas av en behö-
rig tjänsteman vid en föredragning som hålls 
vid en enhet som inte tillämpar de föreskrif-
ter som utfärdas. Det krävs alltså att det inom 
organisationen finns en från verkställighets-
uppdragen fristående enhet för beredning av 

normgivningen. Bestämmelserna föreslås 
vara likadana som hos Skatteförvaltningen. I 
det utkast till förordning som finns som bila-
ga till propositionen är det stabsenheten som 
är denna enhet vid Tullen. 

Med stöd av 2 mom. fastställer generaldi-
rektören Tullens arbetsordning. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om gene-
raldirektörens rätt att överta ärenden. 

Genom bestämmelsen säkerställer man att 
generaldirektören alltid efter eget gottfinnan-
de kan förbehålla sig rätten att avgöra ett så-
dant ärende som faller under enhetens behö-
righet och som gäller Tullens interna förvalt-
ning. Motsvarande rättighet för generaldirek-
tören ingår i 8 § 5 mom. i lagen om Skatte-
förvaltningen. Avsikten är att avgränsa gene-
raldirektörens rätt till ärenden som i sak är li-
kadana som de som avses i lagen om Skatte-
förvaltningen. På motsvarande sätt som i frå-
ga om Skatteförvaltningens generaldirektör 
ska Tullens generaldirektör inte kunna avgö-
ra ett enskilt ärende. Generaldirektören kan 
således inte förbehålla sig rätten att avgöra 
t.ex. ett ärende eller en ansökan som gäller 
tullförfarande, beskattning eller brottsunder-
sökning. Sådana ärenden som avses här och 
som har samband med förvaltningen kan vara 
t.ex. ärenden som hänför sig till utnämningar 
och upphandling samt andra ärenden som 
hänför sig till personal, ekonomi eller allmän 
förvaltning. På grund av sakens natur bör 
ärendet naturligtvis vara av betydelse för hela 
ämbetsverket. Generaldirektören kan inte 
heller förbehålla sig rätten att avgöra ett 
ärende som hör till bevakningen av statens 
intresse. 

Närmare bestämmelser om generaldirektö-
rens uppgifter kan enligt 4 mom. utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 

7 §. Enhetschefernas uppgifter och beslu-
tanderätt. Enligt 1 mom. leds varje enhet 
inom Tullen av chefen för enheten. Med en 
enhet inom Tullen avses en enhet som direkt 
underlyder generaldirektören. 

Enligt 2 mom. avgörs de ärenden som hör 
till en enhets uppgifter av chefen för enheten 
eller någon annan tjänsteman enligt vad som 
föreskrivs i enhetens arbetsordning. Enhetens 
arbetsordning fastställs av chefen för enhe-
ten. 
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Närmare bestämmelser om uppgifterna för 
chefen för en enhet inom Tullen kan enligt 3 
mom. utfärdas genom förordning av statsrå-
det. Chefen för en enhet inom Tullen kan inte 
med hjälp av enhetens arbetsordning delege-
ra sådana uppgifter vidare som genom för-
ordning tilldelats denne. 

8 §. Förande av statens talan. Enligt 
1 mom. ska det ingå i Tullens behörighet att 
kära och svara på statens vägnar samt bevaka 
statens intresse vid nationella domstolar, vid 
skiljeförfarande, hos övriga myndigheter och 
vid förrättningar i alla ärenden som gäller 
Tullen. Tullen företräds av ett tullombud. 
Tullens behörighet är begränsad till nationel-
la domstolar. Om Finlands representation vid 
Europeiska unionens domstol föreskrivs sär-
skilt. 

I 2 mom. föreskrivs om undantag från be-
stämmelserna om Tullens behörighet. Fi-
nansministeriet ska ha rätt att besluta att mi-
nisteriet för talan i stället för Tullen vid all-
män domstol i sådana principiellt viktiga 
ärenden i anslutning till tolkningen av EU-
rätten som gäller statlig ersättning eller åter-
bäring. Principiellt viktiga ärenden kan anses 
vara t.ex. sådana ersättningsärenden i anslut-
ning till tolkningen av EU-rätten som kan ha 
mera omfattande konsekvenser än sådana 
som gäller enbart Tullen och dess kunder. 
När det gäller beskattning kan finansministe-
riet utöva sin talerätt i fråga om sådana ska-
destånds- eller skatteåterbäringskrav som 
rests mot staten och som grundar sig på på-
ståendet att lagstiftningen strider mot unions-
rätten. Eftersom det i sådana fall är fråga om 
ett fel som lagstiftaren påstås ha begått och 
inte, åtminstone inte i första hand, ett proce-
durfel eller motsvarande som begåtts av den 
som tillämpat lagstiftningen, dvs. Tullen, är 
det motiverat att finansministeriet som det 
ministerium som ansvarar för lagberedningen 
bevakar statens intresse. En fråga som gäller 
tolkningen av unionsrätten kan också gå vi-
dare till behandling i Europeiska unionens 
domstol. Unionsrätten är av allmän karaktär 
och lämnar ofta rum för tolkning. EU-
domstolen har en viktig roll vid tolkningen 
och utvecklingen av unionsrätten. Dess be-
slutanderätt när det gäller tolkningen av uni-
onsrätten når medlemsstaternas domstolar 
och myndigheter genom förhandsavgöranden 

och domar. Avgörandena kan ha betydande 
konsekvenser, eftersom de inte bara påverkar 
tillämpningen av nationell lag, utan också 
påverkar lagstiftningen till och med retroak-
tivt. Av denna orsak är det motiverat att sta-
tens intresse vid behov bevakas på statsråds-
nivå redan i fråga om nationell rätt. 

Om finansministeriet anser att det inte är 
fråga om ett principiellt viktigt ärende, ska 
statens rätt bevakas av Tullen. För att säker-
ställa en effektiv tillämpning av bestämmel-
sen ska Tullen se till att finansministeriet får 
tillräcklig och rättidig information om de fall 
det gäller. 

9 §. Behandling och avgörande av förvalt-
ningsklagan. Med förvaltningsklagan avses i 
allmänhet en anmälan till en högre myndig-
het eller tillsynsmyndighet om att den myn-
dighets eller tjänstemans verksamhet som är 
föremål för klagan är felaktig, lagstridig eller 
olämplig. Klagan kan också avse en myndig-
hets eller tjänstemans passivitet eller för-
summelse av tjänsteuppgifterna. En förvalt-
ningsklagan över en myndighets verksamhet 
kan även anföras av någon annan än den del-
aktiga. Bestämmelserna i förvaltningslagen 
(434/2003) tillämpas på avgörandet i ett kla-
gomålsärende och på delgivning av avgöran-
det. 

För närvarande kan förvaltningsklagomål 
som anförts över tulldistriktens, som under-
lyder Tullstyrelsen, och tullaboratoriets verk-
samhet behandlas och avgöras vid Tullstyrel-
sen. I fortsättningen är Tullen och dess enhe-
ter dock en myndighet som lyder under fi-
nansministeriet. Detta innebär att i regel alla 
klagomål som anförts över Tullens och dess 
enheters verksamhet behandlas och avgörs av 
finansministeriet, om det inte finns special-
lagstiftning. Med beaktande av särdragen hos 
Tullens förvaltningsstruktur, dvs. möjlighe-
ten i nuläget att behandla förvaltningsklago-
mål i ett av tullverkets distrikt, och det fak-
tum att det inte är ändamålsenligt att behand-
la alla klagomålsärenden på ministerienivå, 
ska det i lag föreskrivas särskilt om behand-
lingen och avgörandet av sådana förvalt-
ningsklagomål som gäller Tullen. Bestäm-
melserna föreslås gälla egentliga förvalt-
ningsklagomål eller skrivelser som betraktas 
som förvaltningsklagomål. Bestämmelserna 
om avgörande av förvaltningsklagan över-
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ensstämmer med bestämmelserna i 33 § i la-
gen om Skatteförvaltningen. När Skatteför-
valtningens organisation omvandlades till ett 
enda ämbetsverk (RP 148/2007 rd), behand-
lade grundlagsutskottet ärendet i sitt utlåtan-
de GrUU 5/2008 rd. 

Enligt 1 mom. avgörs en förvaltningskla-
gan som anförts över Tullens eller dess tjäns-
temäns verksamhet av generaldirektören. 
Man förfar på detta sätt fastän klagan har rik-
tats till finansministeriet. I Tullens arbetsord-
ning kan man dessutom trots det föreskriva 
att klagomål riktade till en enhet ska kunna 
avgöras av chefen för enheten. I bestämmel-
sen avses med en enhet inom Tullen enheter 
som direkt underlyder generaldirektören. Om 
klagan riktar sig mot en enhetschefs åtgärder, 
avgör generaldirektören klagan. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om be-
handling och avgörande av en förvaltnings-
klagan som anförts över generaldirektörens, 
dennes ställföreträdares eller ett tullombuds 
åtgärder. Förvaltningsklagomål som anförts 
över dessas verksamhet behandlas och av-
görs alltid av finansministeriet. Dessutom 
kan finansministeriet alltid förbehålla sig rät-
ten att avgöra ett principiellt viktigt klago-
målsärende som handläggs inom Tullen. Som 
principiellt viktiga betraktas främst sådana 
klagomålsärenden som avser ett ärende med 
sådana verkningar för medborgarnas rätts-
skydd som sträcker sig längre än till ett en-
skilt fall. I praktiken kan ärendet komma till 
finansministeriets kännedom antingen på ini-
tiativ av Tullen eller en klagande, eller t.ex. 
på grund av att det förs en offentlig diskus-
sion om saken. 

Det är motiverat med den speciallagstift-
ning som beskrivs ovan på grund av de sär-
drag inom Tullens förvaltningsstruktur som 
medför att myndigheten i detta avseende av-
viker från en sedvanlig myndighet. Tullen 
bildar en riksomfattande myndighet, med fle-
ra enheter och inom dem ett flertal verksam-
hetsenheter i olika delar av landet. För närva-
rande är antalet årsverken vid tullverket ca 
2 300. Bestämmelser om Tullens enheter och 
deras huvudsakliga uppgifter ska utfärdas 
genom förordning av statsrådet, inte genom 
Tullens arbetsordning. Jämfört med det sed-
vanliga myndighetsbegreppet föreskrivs det 
på ett avvikande sätt även om beslutanderät-

ten, eftersom chefen för en enhet enligt 7 § i 
lagen avgör de ärenden som hör till enheten. 
Möjligheten för ämbetsverkets generaldirek-
tör att ingripa i en enhets beslutanderätt 
grundar sig på 6 § 3 mom. i lagen, nämligen 
att generaldirektören kan förbehålla sig rätten 
att avgöra ett enskilt ärende av administrativ 
karaktär. En enhetschefs beslutanderätt grun-
dar sig således direkt på lag, och den har inte 
härletts ur generaldirektörens beslutanderätt 
eller Tullens arbetsordning. Dessa särdrag 
som gäller Tullens omfattning, dess förvalt-
ningsstruktur, inrättandet av enheter och de-
ras beslutanderätt talar för att även de för-
valtningsklagomål som riktats till finansmi-
nisteriet kan avgöras av Tullens generaldi-
rektör, om saken inte gäller en klagan som 
anförts över generaldirektörens, dennes ställ-
företrädares eller ett tullombuds åtgärder. Det 
blir inte någon förändring i det faktiska nulä-
get eftersom klagomål gällande tulldistrikten 
för närvarande avgörs inom tullverket, dvs. 
vid Tullstyrelsen. Finansministeriet kan 
dessutom alltid förbehålla sig rätten att avgö-
ra ett enskilt, principiellt viktigt klagomåls-
ärende. 

Genom den bestämmelse om förvaltnings-
klagan som ingår i propositionen begränsas 
inte medborgarnas rätt att anföra förvalt-
ningsklagan över Tullens eller dess tjänste-
mäns verksamhet hos de högsta laglighets-
övervakarna, dvs. riksdagens justitieom-
budsman eller justitiekanslern i statsrådet. 

10 §. Närmare bestämmelser och föreskrif-
ter. Det föreslås att 1 mom. ska innehålla en 
förpliktelse att genom förordning av statsrå-
det utfärda bestämmelser om Tullens perso-
nal, tillsättande av tjänster och förordnande 
av ställföreträdare för generaldirektören. 

Enligt 2 mom. kan det genom förordning 
av statsrådet dessutom utfärdas närmare be-
stämmelser om Tullens interna förvaltning. 

11 §. Ikraftträdande- och övergångsbe-
stämmelser. Lagen föreslås träda i kraft den 1 
januari 2013 och genom den upphävs lagen 
om tullverket jämte ändringar. 

Paragrafens 3 mom. gör det möjligt att åt-
gärder som krävs för verkställigheten av la-
gen får vidtas innan lagen träder i kraft. Tull-
styrelsen får före lagens ikraftträdande inrät-
ta, utlysa och tillsätta de tjänster som verk-
ställigheten av lagen förutsätter samt fatta 
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andra beslut om behövliga tjänstearrange-
mang. Tullstyrelsens generaldirektör får även 
fastställa Tullens arbetsordning, vilket är 
nödvändigt för en mer detaljerad definition 
av organisationen. 

Enligt 4 mom. i paragrafen för tullombudet 
Tullens talan i sådana ärenden gällande sta-
tens intressebevakning som är anhängiga när 
lagen träder i kraft och i vilka Tullstyrelsen 
eller ett tulldistrikt är part. Det kan vara fråga 
om t.ex. besvär som anförts av Tullstyrelsen 
eller ett tulldistrikt eller av en motpart, eller 
svaromål i fråga om något annat förfarande 
som inletts i ett ärende gällande beskattning-
en, i ett förvaltningstvistemål eller i ett 
brottmålsärende eller civilrättsligt ärende 
som hör till Tullens verksamhetsområde. 

Paragrafens 5 mom. innebär att om det nå-
gon annanstans i lagstiftningen bestäms eller 
föreskrivs att tullverket, eller någon annan 
myndighet inom tullverket, är behörig myn-
dighet för tullverksamheten, gäller den be-
stämmelsen Tullen efter det att lagen har trätt 
i kraft. Bestämmelsen gäller även t.ex. såda-
na ärenden där Tullstyrelsen, tullaboratoriet 
eller ett tulldistrikt har fattat ett sådant för-
valtningsbeslut före lagens ikraftträdande 
som behandlas som ett ärende som gäller 
ändringssökande efter det att lagen trätt i 
kraft. Andra tullmyndigheter som avses i 
momentet, men som inte nämns vid namn 
och som fortfarande kan förekomma i lag-
stiftningen, är åtminstone distriktstullkam-
rarna. Man vill inte längre nämna dessa i la-
gen, eftersom de drogs in redan 1998. I pro-
positionen ingår dessutom förslag till att 
namnen på tullmyndigheterna i tull- och skat-
telagarna samt vissa andra lagar ändras till 
Tullen. 

I paragrafens 6 mom. föreslås att de före-
skrifter som Tullstyrelsen har utfärdat och 
som fortfarande gäller också i fortsättningen 
ska gälla enligt vad som bestäms i dem efter 
det att den nya lagen träder i kraft. 
 
1.2 Tullagen 

1 §. Den föråldrade hänvisningen till rådets 
förordning (EEG) nr 918/83 (tullfrihetsför-
ordningen) ändras till att hänvisa till rådets 
förordning (EG) nr 1186/2009 (förordningen 
om tullbefrielse), som har ersatt den först-

nämnda förordningen. I stället för uttrycken 
Europeiska gemenskaperna och gemenska-
pens lagstiftning används benämningen lag-
stiftning för Europeiska unionen (EU). 

2 §. I stället för gemenskapens lagstiftning, 
gemenskapens inre trafik och medlemsland i 
Europeiska gemenskaperna används begrep-
pen EU:s lagstiftning, EU:s inre trafik och 
medlemsland i EU. 

3 §. Paragrafens 1 mom. ändras så, att i 
stället för gemenskapens tullområde definie-
ras och används begreppet EU:s tullområde. 
Den föråldrade hänvisningen till 32 kap. 1 § 
2 mom. i strafflagen ändras till att hänvisa till 
32 kap. 6 § i strafflagen. I stället för till 
kommunikationsmarknadslagen 396/1997 
hänvisas till kommunikationsmarknadslagen 
393/2003. 

4 §. I stället för begreppen gemenskapens 
tullagstiftning och gemenskapslagstiftning 
används EU:s tullagstiftning och EU:s lag-
stiftning. Dessutom stryks omnämnandet av 
att Tullstyrelsen bestämmer om tullverkets 
interna fördelning av behörighet. 

6 §. I uttrycket tullpreferensarrangemang 
som tillämpas ensidigt av gemenskapen byts 
ordet gemenskapen ut mot EU. 

9 §. I 3 mom. byts de föråldrade hänvis-
ningarna till artiklarna 112—116 i förordning 
(EEG) nr 918/83 ut mot hänvisningar till ar-
tiklarna 107—111 i förordning (EG) nr 
1186/2009. I 4 mom. används i stället för be-
greppen resor inom gemenskapen och ge-
menskapens tullområde begreppen resor 
inom EU och EU:s tullområde. 

14 §. Ordalydelsen i 1 mom. 4 punkten, 
genom vilken avsikten är att avgränsa hem-
met till en plats dit de avsedda myndigheter-
na inte har tillträde enligt lagrummet, ändras 
så att den motsvarar gängse utformning av 
motsvarande bestämmelser på det sätt som 
regleringen om hemfrid i 10 § i grundlagen 
förutsätter. 

20 d §. Det föreslås att 1 mom. ändras så 
att förordnande för teknisk avlyssning i mer 
än tre dygn ska ges av chefen för tullbrotts-
bekämpningen vid Tullen eller av en till 
uppgiften förordnad tullman inom tullbrotts-
bekämpningen som är anhållningsberättig en-
ligt 1 kap. 6 § 3 punkten i tvångsmedelslagen 
(450/1987). För närvarande ges förordnandet 
av chefen för Tullstyrelsens bevakningsav-
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delning eller chefen för en av de enheter vid 
bevakningsavdelningen som ansvarar för 
brottsbekämpningen eller av chefen för tull-
distriktets enhet med ansvar för brottsbe-
kämpning. Chefen för bevakningsavdelning-
en deltar i praktiken inte i den operativa 
brottsbekämpningen. När ett förordnande för 
teknisk avlyssning i mer än tre dygn ges är 
det fråga om ett beslut som ansluter sig till 
den operativa verksamheten inom brottsbe-
kämpningen, och det är därför inte ända-
målsenligt att chefen för bevakningsavdel-
ningen ska ha denna befogenhet i fortsätt-
ningen. Det föreslås att beslut om att ge för-
ordnanden i anslutning till den operativa 
brottsbekämpningen i stället ska fattas av den 
chef för brottsbekämpning som är underställd 
chefen för bevakningsavdelningen och av en 
till uppgiften förordnad, anhållningsberätti-
gad tullman som tjänstgör inom brottsbe-
kämpningen vid Tullen. Att en anhållnings-
berättigad tjänsteman har beslutanderätt i 
fråga om teknisk avlyssning i mer än tre 
dygn svarar mot den beslutanderätt en an-
hållningsberättigad polisman har i fråga om 
teknisk avlyssning enligt 18 § i den nya 
polislagen (872/2011). 

20 g §. Enligt förslaget ska omnämnandet i 
3 mom. av att det protokoll som upprättats 
ska tillställas Tullstyrelsen strykas. 

21 §. Hänvisningen till lagen om tullverket 
ändras till en hänvisning till den nya lagen 
om Tullens organisation. 

22 §. Det föreslås att 1 mom. 2 punkten 
ändras så att tullverkets personregister kan 
inrättas för bruk av en eller flera av Tullens 
verksamhetsenheter i stället för bruk av ett 
eller flera tulldistrikt. 

23 §. Paragrafens 1 mom. ändras så att 
Tullstyrelsen inte längre är registerförare för 
bevakningsdataregistret. 

23 a §. Med stöd av 1 mom. ska undersök-
nings- och handräckningssystemet som utgör 
en teknisk del av informationssystemet för 
polisärenden vara ett informationssystem 
som är avsett för Tullens riksomfattande 
brottsbekämpning. Detsamma föreskrivs om 
det arkivindex som utgör en teknisk del av 
informationssystemet för polisärenden. 

23 b §. Enligt bestämmelsen i 5 mom. ska 
uppgifterna i tullinformationssystemet regi-
streras av Tullen och inte av Tullstyrelsen. 

23 c §. Omnämnandet av tullverket stryks i 
paragrafen. 

25 §. Den föråldrade hänvisningen i 
3 mom. till rådets förordning (EEG) nr 
3295/94 ändras till att hänvisa till rådets för-
ordning (EG) nr 1383/2003 (produktförfalsk-
ningsförordningen), som har ersatt den först-
nämnda förordningen. 

30 §. I stället för begreppet gemenskapens 
lagstiftning används begreppet EU:s lagstift-
ning i paragrafen. Den föråldrade hänvis-
ningen till lagen om indrivning av skatter och 
avgifter i utsökningsväg (367/1961) ersätts 
med en hänvisning till lagen om verkställig-
het av skatter och avgifter (706/2007), som 
har ersatt den förstnämnda lagen. 

32 §. Begreppen handeln inom gemenska-
pen, gemenskapens tullområde och gemen-
skapens tullagstiftning ska ersättas med be-
greppen handeln inom EU, EU:s tullområde 
och EU:s tullagstiftning. 

33 §. Begreppet gemenskapens internhan-
del i 2 mom. ändras till EU:s internhandel. 

37 §. Ändring i tullmyndighets beslut får 
sökas genom besvär hos Helsingfors förvalt-
ningsdomstol.  Det föreslås att den som be-
vakar statens intresse med stöd av lagen om 
Tullens organisation ska ha besvärsrätt på 
statens vägnar. 

40 §. I paragrafen föreskrivs om sökande 
av ändring i förvaltningsdomstolens beslut. 
Den föreslagna ändringen motsvarar den fö-
reslagna ändringen i 37 §. 

43 a §. I 3 mom. 3 punkten föreslås att den 
som fattar beslut om rättelseyrkanden i stället 
för chefen för det berörda tulldistriktet ska 
vara chefen för den ansvariga enheten vid 
Tullen. Det föreslås att man med den ansva-
riga enheten ska avse en enhet som enligt 3 § 
i lagen om Tullens organisation lyder direkt 
under generaldirektören. Avsikten är att den-
na enhet enligt den organisationsstruktur som 
föreslås i allmänna motiveringen ska vara 
bevakningsavdelningen. Det föreslås att om-
nämnandet av det berörda tulldistriktet i 
3 mom. 4 punkten ska strykas. 

46 §. Enligt 2 mom. ska i fråga om uppgif-
terna för Tullens brottsbekämpningschef i 
ordningsbotsärenden gälla vad som i lagen 
om ordningsbotsförfarande (66/1983) före-
skrivs om uppgifterna för chefen för polisdi-
striktet i ordningsbotsärenden. Ordningsbots-
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ärenden har anknytning till Tullens operativa 
verksamhet, och det är därför ändamålsenligt 
att överföra de uppgifter som hittills har åle-
gat cheferna för tulldistrikten, som nu dras 
in, till brottsbekämpningschefen, som ansva-
rar för den operativa brottsbekämpningen vid 
Tullen. Dessutom fogas som ny bestämmelse 
till paragrafen möjligheten att genom regle-
mentet för Tullens brottsbekämpning överfö-
ra de uppgifter i ordningsbotsärenden som 
åligger Tullens brottsbekämpningschef på en 
annan anhållningsberättigad tjänsteman inom 
tullbrottsbekämpningen.  Detta gör det möj-
ligt att vid behov minska den administrativa 
bördan för brottsbekämpningschefen. 

52 a §. Hänvisningen till den tullmyndighet 
som fattar beslutet stryks i paragrafen. 
 
 
1.3 Punktskattelagen 

4 §. Behörig myndighet. Det föreskrivs i 
bestämmelsen att Tullen är den myndighet 
som svarar för verkställande och övervak-
ning av punktbeskattning. Enligt förslaget fö-
reskrivs i lagen om Tullens organisation om 
de uppgifter Tullen och dess enheter har. Det 
föreslås därför att det i 1 mom. ska hänvisas 
till lagen om Tullens organisation beträffan-
de Tullens interna behörighet och uppgifts-
fördelning. 

107 §. Bevakning av statens intresse. La-
gen om Tullens organisation gör det nödvän-
digt att införa en bestämmelse om bevakning 
av statens intresse i punktskattelagen. Statens 
intresse ska bevakas av tullombudet eller nå-
gon annan statlig intressebevakare som avses 
i lagen om Tullens organisation. Dessutom 
föreskrivs det i paragrafen att det i fråga om 
bevakningen av statens intresse inom punkt-
beskattningen tillämpas vad som bestäms i 
lagen om Tullens organisation. 

Enligt denna proposition ska det föreskri-
vas om bevakningen av statens intresse i 8 § i 
lagen om Tullens organisation. Tullen ska 
bevaka statens intresse och föra statens talan. 
Tullens behörighet är begränsad till nationel-
la domstolar. Om Finlands representation vid 
Europeiska unionens domstol föreskrivs sär-
skilt. Finansministeriet ska ha rätt att föra 
statens talan vid allmän domstol i sådana 
principiellt viktiga ärenden i anslutning till 

tolkningen av EU-rätten som gäller statlig er-
sättning eller återbäring. 

107 a §. Överklagande. Bestämmelserna 
om statens bevärsrätt ska ändras i enlighet 
med förslaget. Besvärsrätt ska den statliga in-
tressebevakare ha som avses i lagen om Tul-
lens organisation. 

108 §. Överklagande till högsta förvalt-
ningsdomstolen. Bestämmelserna om statens 
rätt att överklaga genom besvär hos högsta 
domstolen ska preciseras. Besvärsrätt ska den 
statliga intressebevakare ha som avses i lagen 
om Tullens organisation. 
 
1.4 Bilskattelagen 

55 §. I paragrafen föreskrivs om bevakning 
av statens intresse i fråga om bilbeskattning. 
I 1 mom. föreskrivs att statens intresse i 
ärenden som gäller bilskatt ska bevakas av 
Tullen eller en annan statlig intressebevakare 
i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om 
Tullens organisation. Enligt 8 § i lagen om 
Tullens organisation ska statens intresse be-
vakas av Tullen i nationella domstolar. Tul-
len företräds av ett tullombud. Finansministe-
riet ska dock ha rätt att föra statens talan vid 
allmän domstol i sådana principiellt viktiga 
ärenden i anslutning till tolkningen av EU-
rätten som gäller statlig ersättning eller åter-
bäring. Om Finlands representation vid Eu-
ropeiska unionens domstol föreskrivs sär-
skilt. Vid den bilbeskattning som ankommer 
på Trafiksäkerhetsverket bevakas statens för-
del också i fortsättningen av Skatteförvalt-
ningens Enhet för bevakning av skattetagar-
nas rätt. 

Paragrafens 2 mom. gäller hörande av en 
statlig intressebevakare. Bestämmelsen änd-
ras så att hänvisningen till tullombud och 
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt 
ersätts med en hänvisning till statlig intresse-
bevakare. 

69 §. Det föreslås att det görs preciseringar 
i anslutning till de föreslagna ändringarna i 
55 § i 2, 3 och 5 mom. i paragrafen om änd-
ringssökande så, att tullombud och Enheten 
för bevakning av skattetagarnas rätt ersätts 
med statlig intressebevakare. 

70 §. I paragrafen föreskrivs om rätten att 
söka ändring i ett beslut som fattats på grund 
av ett rättelseyrkande. Det föreslås att 



 RP 145/2012 rd  
  

 

19

1 mom. ändras så att om det finns flera skatt-
skyldiga i fråga om den skatt som fastställs 
för fordonet ska den behöriga förvaltnings-
domstolen vara Helsingfors förvaltnings-
domstol. Hänvisningen till huvudkontoret för 
det tulldistrikt som fattat beslutet ska strykas. 
I de fall där behörig förvaltningsdomstol inte 
kan bestämmas utifrån andra bestämmelser, 
ska besvären anföras hos Helsingfors för-
valtningsdomstol på samma sätt som för när-
varande. 

Det föreslås att det görs preciseringar i 2—
4 mom. i paragrafen i anslutning till de före-
slagna ändringarna i 55 § så, att tullombud 
och Enheten för bevakning av skattetagarnas 
rätt ersätts med statlig intressebevakare. 

Paragrafens 5 och 6 mom. förblir oföränd-
rade. 

71 §. I paragrafen föreskrivs om sökande 
av ändring i förvaltningsdomstolens beslut. 
Det föreslås att det görs preciseringar i 
3 mom. i anslutning till de föreslagna änd-
ringarna i 55 § så, att den statliga intressebe-
vakaren har besvärsrätt på statens vägnar i 
stället för tullombudet eller Enheten för be-
vakning av skattetagarnas rätt. 

73 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om återbetalning av överbetald skatt till den 
skattskyldige genom förvaltningsdomstolens 
eller högsta förvaltningsdomstolens beslut. I 
1 mom. görs de preciseringar som Tullens 
ändrade organisation föranleder. I 2 mom. 
görs de preciseringar som de föreslagna änd-
ringarna av 55 § ger upphov till. 

78 §. I paragrafen bestäms om påförande 
av skatt i vissa situationer. De preciseringar 
som de föreslagna ändringarna av 55 § ger 
upphov till införs också i paragrafen. 

86 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om uppgifter som lämnats eller företetts för 
bilbeskattningen och om beskattningsbeslu-
tens offentlighet. I 3 mom. görs de precise-
ringar som Tullens ändrade organisation för-
anleder. Dessutom ändras omnämnandet av 
länsrätten till ett omnämnande av förvalt-
ningsdomstolen. 

96 §. Det föreskrivs i paragrafen om den 
rätt Tullstyrelsen fram till utgången av 1995 
hade att vid behov fastställa ett annat förfa-
rande för bilbeskattningen än det som före-
skrivs i bilskattelagen. Denna paragraf ska 
upphävas som föråldrad. 

1.5 Fordonsskattelagen 

50 §. I paragrafen föreskrivs om anförande 
av besvär hos förvaltningsdomstolen. Para-
grafens 1 mom. ändras så att bevärsrätt på 
statens vägnar regleras i 55 § i lagen. 

53 §. I paragrafen föreskrivs om förande av 
statens talan i ärenden som gäller ändrings-
sökande och rättelse. För att terminologin ska 
bli enhetlig, föreslås det att paragrafen ändras 
så att det i stället för förande av statens talan 
ska stå bevakning av statens intresse i be-
stämmelserna. I 1 mom. föreskrivs att statens 
intresse fortsättningsvis bevakas av Enheten 
för bevakning av skattetagarnas rätt. I ären-
den som gäller fast skatt och konsumtions-
skatt enligt 38 § bevakas statens intresse som 
förut av Tullen. I paragrafen föreskrivs att 
statens intresse i ärenden som gäller fast skatt 
och konsumtionsskatt ska bevakas av Tullen 
eller en annan statlig intressebevakare i en-
lighet med vad som föreskrivs i lagen om 
Tullens organisation. Enligt 8 § i lagen om 
Tullens organisation ska statens intresse be-
vakas av tullombudet vid Tullen i nationella 
domstolar. Finansministeriet ska dock ha rätt 
att föra statens talan vid allmän domstol i så-
dana principiellt viktiga ärenden i anslutning 
till tolkningen av EU-rätten som gäller statlig 
ersättning eller återbäring. Om Finlands re-
presentation vid Europeiska unionens dom-
stol föreskrivs särskilt. 

Paragrafens 2 mom. gäller hörande av en 
statlig intressebevakare. Bestämmelsen änd-
ras så att hänvisningen till Enheten för be-
vakning av skattetagarnas rätt och tullombu-
det ersätts med en hänvisning till statlig in-
tressebevakare. 
 
1.6 Lagen om bränsleavgift som betalas 

för privata fritidsbåtar 

20 §. Rättelseyrkande. Paragrafens 2 mom., 
som gäller rättelseyrkande, ändras så att rät-
ten att söka ändring på statens vägnar inne-
has av den som med stöd av 24 § bevakar 
statens intresse. 

21 §. Anförande av besvär hos förvalt-
ningsdomstolen. I paragrafen föreskrivs om 
anförande av besvär hos förvaltningsdomsto-
len. Paragrafens 2 mom. ändras så att rätten 
att anföra besvär på statens vägnar innehas 
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av den som med stöd av 24 § bevakar statens 
intresse. Paragrafens 4 mom. ändras så att 
hänvisningen till tullombudet ersätts med en 
hänvisning till statlig intressebevakare. 

22 §. Anförande av besvär hos högsta för-
valtningsdomstolen. I paragrafen föreskrivs 
om anförande av besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen. Paragrafens 3 mom. ändras 
så att rätten att anföra besvär på statens väg-
nar innehas av den som med stöd av 24 § be-
vakar statens intresse. 

24 §. Bevakning av statens intresse. I para-
grafen föreskrivs om förande av statens talan 
i ärenden som gäller ändringssökande och 
rättelse. För att terminologin ska bli enhetlig, 
föreslås det att paragrafen ändras så att det i 
stället för förande av statens talan ska stå be-
vakning av statens intresse i bestämmelserna. 
I 1 mom. föreskrivs att statens intresse ska 
bevakas av Tullen eller en annan statlig in-
tressebevakare i enlighet med vad som före-
skrivs i lagen om Tullens organisation. Enligt 
8 § i lagen om Tullens organisation ska sta-
tens intresse bevakas av Tullen i nationella 
domstolar. Finansministeriet ska dock ha rätt 
att föra statens talan vid allmän domstol i så-
dana principiellt viktiga ärenden i anslutning 
till tolkningen av EU-rätten som gäller statlig 
ersättning eller återbäring. Om Finlands re-
presentation vid Europeiska unionens dom-
stol föreskrivs särskilt. 

Paragrafens 2 mom. gäller hörande av en 
statlig intressebevakare. Bestämmelsen änd-
ras så att hänvisningen till tullombud ersätts 
med en hänvisning till statlig intressebevaka-
re. 
 
1.7 Tvångsmedelslagen 

1 kap. 6 §. Anhållningsberättigad tjänste-
man. Enligt förslaget ska en anhållningsbe-
rättigad tjänsteman inom Tullens nya organi-
sationsstruktur vara någon av de tjänstemän 
som motsvarar dem som enligt nuvarande 
praxis är anhållningsberättigade. Chefen för 
Tullstyrelsens och ett tulldistrikts enhet för 
tullbrottsbekämpning ska ersättas med Tul-
lens brottsbekämpningschef och en tullöver-
inspektör som av chefen för Tullstyrelsens 
bevakningsavdelning eller chefen för ett tull-
distrikt har förordnats till undersökningsleda-
re med en tullman som av chefen för Tullens 

bevakningsavdelning har förordnats till un-
dersökningsledare. En anhållningsberättigad 
undersökningsledare behöver inte längre var 
tullöverinspektör. Det är inte ändamålsenligt 
att kräva en viss tjänstebenämning, eftersom 
det finns andra bestämmelser om behörig-
hetskrav för undersökningsledare som är 
oberoende av tjänstebenämning. Vilka tjäns-
temän vid Tullen som ska vara anhållnings-
berättigade specificeras med hänsyn till de 
krav på noggrannhet som kan anses sam-
manhänga med regleringen gällande en tjäns-
teman som ska vara berättigad att ta till 
tvångsmedel på det sätt som avses i paragra-
fen. 

5 a kap. 5 §. Beslut om åtgärd. Beslut om 
sådan teknisk avlyssning som avses i 3 mom. 
vid förundersökning som görs av Tullen fat-
tas enligt momentet i fortsättningen av Tul-
lens brottsbekämpningschef i stället för che-
fen för Tullstyrelsens brottsbekämpningsav-
delning eller chefen för den enhet vid avdel-
ningen som ansvarar för brottsbekämpningen 
eller av chefen för tulldistriktet.  

5 a kap. 14 §. Ersättning. Beslut om er-
sättning som betalas ut med stöd av 1 mom. 
ska enligt förslaget fattas av Tullens brotts-
bekämpningschef i stället för som för närva-
rande av chefen för Tullstyrelsens brottsbe-
kämpningsavdelning. 
 
 
1.8 Luftfartslagen 

99 §. Kapitlets tillämpningsområde och 
allmänna bestämmelser. Tillstånd och god-
kännanden för tullmän enligt förordningen 
om skyddsregler och de förordningar som 
kommissionen utfärdat med stöd av den före-
slås bli beviljade av chefen för den ansvariga 
enheten vid Tullen i stället för av Tullstyrel-
sen. Avsikten är att denna enhet enligt den 
organisationsstruktur som föreslås i allmänna 
motiveringen ska vara bevakningsavdelning-
en. 

108 §. Villkor för inträde till säkerhetskon-
trollantsutbildning. Tullmän ska med stöd av 
2 mom. godkännas för säkerhetskontrollants-
utbildning av chefen för den ansvariga enhe-
ten vid Tullen i stället för av Tullstyrelsen. 
Det är meningen att denna enhet enligt den 
organisationsstruktur som föreslås i allmänna 



 RP 145/2012 rd  
  

 

21

motiveringen ska vara bevakningsavdelning-
en. 

147 §. Åtgärder för ingripande i tillstånd 
som beviljats personer. Det föreslås att 
2 mom. ändras så att det i stället för chefen 
för den ansvariga enheten vid Tullstyrelsen i 
fortsättningen ska vara chefen för den ansva-
riga enheten vid Tullen som är den behöriga 
myndighet som ska vidta de åtgärder som av-
ses i 148—151 § i fråga om godkännande för 
säkerhetskontrollanter som beviljas tullmän. 
Det är meningen att denna enhet enligt den 
organisationsstruktur som föreslås i allmänna 
motiveringen ska vara bevakningsavdelning-
en. 
 
1.9 Lagen om farledsavgift 

25 §. Ändringssökande. I 1 mom. talas det 
om Tullens beslut i enlighet med Tullens nya 
organisation. Det föreslås att den som ska ha 
besvärsrätt på statens vägnar ska vara den 
som bevakar statens intresse med stöd av la-
gen om Tullens organisation. Enligt 8 § i la-
gen om Tullens organisation ska statens in-
tresse bevakas av Tullen i nationella domsto-
lar. Finansministeriet ska dock ha rätt att föra 
statens talan vid allmän domstol i sådana 
principiellt viktiga ärenden i anslutning till 
tolkningen av EU-rätten som gäller statlig er-
sättning eller återbäring. Om Finlands repre-
sentation vid Europeiska unionens domstol 
föreskrivs särskilt. Momentet ändras dessut-
om så att ändring ska sökas skriftligen och 
besvärsskriften ska lämnas in till Tullen inom 
besvärstiden i stället för till den tullmyndig-
het i vars beslut ändring söks. 

I 2 mom. föreskrivs om besvärstiden när 
det gäller Tullens beslut. Besvärstiden före-
slås vara 30 dagar från det att beslutet fatta-
des när ändring söks på statens vägnar. 

26 §. Anförande av besvär hos högsta för-
valtningsdomstolen. Den ändring som före-
slås i 2 mom. motsvarar den bestämmelse om 
bevärsrätt på statens vägnar som föreslås i 
25 §. 
 
1.10 Utlänningslagen 

181 §. Påförande av påföljdsavgift för 
transportör. Det föreslås att 1 mom. ändras 
så att i de fall då tullmyndigheten har varit 

gränskontrollmyndighet, ska en tullman i 
överordnad ställning vid verksamhetsenheten 
för den ansvariga enheten vid Tullen vara 
den som påför transportören påföljdsavgif-
ten. Det är meningen att denna enhet enligt 
den organisationsstruktur som föreslås i all-
männa motiveringen ska vara en verksam-
hetsenhet vid avdelningen för tullkontor. 
 
2  Närmare bestämmelser  

Närmare bestämmelser om Tullens enheter 
och tullkontor och om bl.a. tillsättande av 
tjänster och behörighetsvillkor föreskrivs ge-
nom förordning av statsrådet. Genom förord-
ning föreskrivs också om generaldirektörens 
och enhetschefernas uppgifter och om sam-
mansättningen i fråga om den delegation som 
finns vid Tullen samt om dess mandattid. 

Tullen kan bestämma om enheternas inter-
na organisation och arbetsfördelning i ar-
betsordningen för Tullen. 
 
3  Ikraft trädande 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2013. Vissa av bestämmelserna i tullagen 
liksom 181 § 1 mom. i utlänningslagen änd-
ras temporärt. Dessa bestämmelser ska vara i 
kraft fram till utgången av 2013. Att be-
stämmelserna ändras temporärt beror på att 
de har ändrats i samband med revideringen 
av tvångsmedelslagen, och dessa ändringar 
träder i kraft den 1 januari 2014. 
 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

språklagst i f tningen 

4.1 Grundlagens betydelse med tanke på 
inrättande av myndigheter på riks-
nivå 

Enligt 119 § 2 mom. i grundlagen ska de 
allmänna grunderna för statsförvaltningens 
organ regleras genom lag, när deras uppgifter 
omfattar utövning av offentlig makt. Grun-
derna för statens regional- och lokalförvalt-
ning ska likaså bestämmas genom lag. I be-
stämmelsen avses med grunderna för förvalt-
ningen den allmänna strukturen hos statens 
regional- och lokalförvaltning, t.ex. grunder-
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na för den administrativa indelningen och 
olika typer av myndigheter. 

I propositionen föreslås det på det sätt som 
grundlagen förutsätter att det i 4 § i lagen om 
Tullens organisation tas in särskilda bestäm-
melser om grunderna för utformning av Tul-
lens organisation. Dessa grunder ska styra 
uppbyggnaden av Tullens interna verksam-
hetsorganisation. Med stöd av lagen före-
skrivs genom förordning av statsrådet om 
grunderna för utformningen av Tullens enhe-
ter. 

Tullens verksamhetsorganisation och enhe-
ternas uppgifter kan utformas utifrån en 
funktionsindelning eller regionalt. I lagen ska 
det även föreskrivas att man vid organise-
ringen av enheternas verksamhet ska se till 
att tillgången på Tullens tjänster och de 
språkliga rättigheterna tillgodoses. Även be-
stämmelserna i 7 § i förvaltningslagen bör 
beaktas, och detta innebär att Tullens organi-
sation och funktioner ska ordnas så att den 
som vänder sig till förvaltningen får behörig 
service och så att Tullen kan sköta sin upp-
gift med gott resultat. Tillgången på service 
ska tryggas med hjälp av såväl ett fysiskt 
servicenätverk som elektroniska tjänster och 
telefonservice i allt större utsträckning. Ge-
nom den föreslagna strukturen med ett äm-
betsverk syftar man också till att öka enhet-
ligheten inom verksamheten. 

Bestämmelser om namnen på Tullens enhe-
ter och enheternas huvudsakliga uppgifter 
ska utfärdas genom förordning av statsrådet.  
Med enheter avses här enheter som direkt ly-
der under generaldirektören. Då Tullen före-
slås vara en enda myndighet kan den inte ha 
myndigheter på vare sig regional eller lokal 
nivå i traditionell mening. Eftersom Tullen är 
en myndighet som kan utöva ansenlig offent-
lig makt, är det befogat att det föreskrivs om 
Tullens enheter på det sätt som föreslås. 

Tullen utfärdar också i fortsättningen rätts-
normer på det sätt som avses i 80 § 2 mom. i 
grundlagen. Hit hör den normgivningsbefo-
genhet som för närvarande har fastställts för 
Tullstyrelsen, t.ex. i ärenden av teknisk natur 
som hänför sig till beskattningen samt möj-
ligheten att utifrån tullagen besluta om förfa-
randen enligt Europeiska unionens tullag-
stiftning, om inte annat föreskrivs om detta. 
Generaldirektören beslutar med stöd av 6 § 

1 mom. i den föreslagna lagen om Tullens 
organisation om de föreskrifter som Tullen 
ska utfärda. Beredningen av föreskrifterna 
avskiljs från sådana förvaltningsbeslut som 
har samband med tillämpningen av föreskrif-
terna. 
 
4.2 Konsekvenser av språklagen 

Enligt 17 § 2 mom. i grundlagen ska vars 
och ens rätt att hos domstol och andra myn-
digheter i egen sak använda sitt eget språk, 
antingen finska eller svenska, tryggas genom 
lag. Enligt 5 § i språklagen (423/2003) är 
kommunerna grundenheten för den språkliga 
indelningen. Enligt lagens 6 § 1 mom. avses 
med enspråkiga myndigheter bl.a. statliga 
myndigheter, vilkas ämbetsdistrikt omfattar 
enbart kommuner med samma språk, och 
med tvåspråkiga myndigheter bl.a. statliga 
centralförvaltningsmyndigheter och andra 
myndigheter, vilkas ämbetsdistrikt omfattar 
kommuner som har olika språk eller minst en 
tvåspråkig kommun. Enligt lagens 6 § 
1 mom. bestäms den språkliga statusen för en 
regional enhet vid en myndighet eller någon 
annan regional organisation enligt språkför-
hållandena i dess ämbetsdistrikt. 

Tullen ska ombildas till en myndighet som 
har hela landet som sitt verksamhetsområde. 
Till Tullens ämbetsdistrikt kommer då att 
höra både enspråkiga och tvåspråkiga kom-
muner. Tullen ska således i princip vara en 
tvåspråkig myndighet. 

Tullen indelas i enheter på det sätt som 
fastställs genom förordning av statsrådet. 
Samtliga enheter har hela landet som sitt 
verksamhetsområde. Även till den del en en-
het inom Tullen har hela landet som sitt 
verksamhetsområde kan enheten fortfarande 
internt organiseras geografiskt på det sätt 
som fastställs i Tullens eller enhetens arbets-
ordning. Inom exempelvis en regional enhet 
finns organisationsenheter, vilkas verksam-
hetsområden utformas i enlighet med en geo-
grafisk områdesindelning. 

Till den del verksamhetsområdet för en in-
tern organisationsenhet inom en av Tullens 
enheter bestäms geografiskt på det sätt som 
fastställs i Tullens eller enhetens arbetsord-
ning, bestäms den interna organisationsenhe-
tens språkliga status i enlighet med 6 § 
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2 mom. i språklagen enligt verksamhetsom-
rådets språkliga status. 

Det faktum att tullverket bildar en enda 
myndighet och funktionerna kan ordnas mera 
flexibelt över hela landet än för närvarande, 
gör det möjligt att bättre än för närvarande ta 
språkliga hänsyn när funktionerna organise-
ras. På så sätt kan också tulltjänsterna för 
dem som hör till en språklig minoritet tillgo-
doses. I fråga om t.ex. tulltjänster som till-
handahålls på riksnivå kommer det att vara 
lättare att se till att det finns tillgång till per-
soner med svenska som modersmål eller till 

språkkunniga personer i övrigt. Redan i nu-
läget har man gått tillväga på det sättet när 
t.ex. telefontjänster har sammanställts och 
samlats. 

Det faktum att Tullen bildar en enda myn-
dighet har inte heller några konsekvenser för 
landskapet Ålands språkliga status i förhål-
lande till Tullen. Det ska också i fortsättning-
en finnas ett tullkontor i landskapet Åland. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Lag 

om Tullens organisation 

I enlighet med riksdagens besluts föreskrivs: 
 

1 § 

Tullen 

För tullverksamheten finns Tullen som är 
underställd finansministeriet och har hela 
landet som sitt verksamhetsområde. Tullen 
leds av en generaldirektör. Statsrådet utnäm-
ner generaldirektören. 
 

2 § 

Uppgifter 

Tullen ska sköta tullklareringen, tull-, 
punkt- och bilbeskattningen, mervärdesbe-
skattningen av import, tullövervakningen av 
varor som importeras och exporteras och av 
utlandstrafiken, förhindra och avslöja tull-
brott samt sköta andra tullåtgärder och enligt 
vad som föreskrivs särskilt verkställa annan 
beskattning och utföra förundersökning av 
tullbrott. 

Dessutom sköter Tullen statistikföringen av 
utrikeshandeln, annan statistikföring inom 
sitt verksamhetsområde och laboratorieun-
dersökningar som behövs i Tullens uppgifter. 
Tullen kan även ha andra särskilt fastställda 
uppgifter. 

Finansministeriet kan  ge Tullen utred-
nings-, försöks-, kontroll- och planerings-
uppgifter samt andra uppgifter. 
 

3 § 

Tullens enheter 

Inom Tullen finns enheter vars namn, verk-
samhetsområden och huvudsakliga uppgifter 
fastställs genom förordning av statsrådet. 
Dessa kan ha stödenheter och andra verk-
samhetsenheter. 

4 § 

Organisationens utformning 

Tullens organisation och enheternas upp-
gifter kan utformas utifrån en funktionsin-
delning eller regionalt. 

Enheternas verksamhet ska organiseras så 
att tillgången på tjänster och de språkliga rät-
tigheterna tillgodoses. 

Tullen har ett tullkontor i landskapet 
Åland. Bestämmelser om tullkontoren vid ri-
kets landgräns utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Tullen beslutar om de övriga tull-
kontoren. 
 

5 § 

Tullens och enheternas arbetsordningar 

Tullen har en arbetsordning i vilken det 
meddelas närmare föreskrifter om Tullens 
organisation, enheter och uppgifter samt om 
organiseringen av dem. Tullens arbetsord-
ning publiceras i Finlands författningssam-
ling. 

En enhet inom Tullen har en arbetsordning 
i vilken det meddelas närmare föreskrifter 
om enhetens interna organisation, verksam-
hetsenheter och uppgifter samt om organise-
ringen av dem. 
 

6 § 

Generaldirektörens uppgifter och beslutan-
derätt 

Generaldirektören beslutar om utfärdandet 
av sådana allmänna föreskrifter som faller 
under Tullens behörighet. Beslut fattas efter 
föredragning av en behörig tjänsteman. Före-
dragningen av föreskrifter ska avskiljas från 
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fattandet av sådana förvaltningsbeslut som 
har samband med tillämpningen av föreskrif-
terna. 

Generaldirektören fastställer Tullens ar-
betsordning. 

Generaldirektören kan förbehålla sig rätten 
att avgöra ett enskilt ärende i anslutning till 
Tullens interna förvaltning som ska avgöras 
av en enhet inom Tullen. 

Närmare bestämmelser om generaldirektö-
rens uppgifter kan utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 

7 § 

Enhetschefernas uppgifter och beslutanderätt 

Varje enhet inom Tullen leds av chefen för 
enheten. 

De ärenden som hör till en enhets uppgifter 
avgörs av chefen för enheten eller någon an-
nan tjänsteman enligt vad som föreskrivs i 
enhetens arbetsordning. Chefen för enheten 
fastställer enhetens arbetsordning. 

Närmare bestämmelser om uppgifterna för 
chefen för en enhet inom Tullen kan utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
 

8 § 

Förande av statens talan 

Tullen kärar och svarar på statens vägnar 
samt bevakar statens intresse vid nationella 
domstolar, vid skiljeförfarande, hos övriga 
myndigheter och vid förrättningar i alla ären-
den som gäller Tullen. Tullen representeras 
av ett tullombud. 

Finansministeriet har rätt att besluta att mi-
nisteriet för talan i stället för Tullen vid all-
män domstol i sådana principiellt viktiga 
ärenden i anslutning till tolkningen av Euro-
peiska unionsrätten som gäller statens ersätt-
nings- eller återbetalningsskyldighet. 
 

9 § 

Behandling och avgörande av förvaltnings-
klagan 

Förvaltningsklagan som har anförts över 
Tullens eller dess tjänstemäns verksamhet 

avgörs av generaldirektören. I Tullens ar-
betsordning kan det bestämmas att en klagan 
som har anförts hos en enhet inom Tullen 
över enhetens eller dess tjänstemäns verk-
samhet dock avgörs av chefen för enheten, 
bortsett från klagan över enhetschefens åt-
gärder, som avgörs av generaldirektören. 

Förvaltningsklagan över åtgärder av gene-
raldirektören, dennes ställföreträdare eller ett 
tullombud avgörs av finansministeriet. 

Finansministeriet kan förbehålla sig rätten 
att avgöra ett principiellt viktigt klagomåls-
ärende som handläggs inom Tullen. 
 

10 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om Tullens personal, tillsät-
tande av tjänster och förordnande av ställfö-
reträdaren för generaldirektören. 

Genom förordning av statsrådet kan det 
dessutom utfärdas närmare bestämmelser om 
Tullens interna förvaltning. 
 

11 § 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den      20  . 
Genom denna lag upphävs lagen om tull-

verket (228/1991). 
Tullstyrelsen får före lagens ikraftträdande 

inrätta, utlysa och tillsätta de tjänster som 
verkställigheten av lagen förutsätter samt fat-
ta andra beslut om behövliga tjänstearrange-
mang. I fråga om placering, behörighetsvill-
kor och utnämningsförfarandet i fråga om 
tjänster som hänför sig till verkställigheten 
av lagen tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet. Tullverkets gene-
raldirektör får fastställa Tullens arbetsord-
ning. 

Tullen för talan i sådana ärenden gällande 
bevakningen av statens rätt eller fördel som 
är anhängiga när denna lag träder i kraft och i 
vilka Tullstyrelsen eller ett tulldistrikt är part. 

Vad som någon annanstans i lagstiftningen 
föreskrivs eller i övrigt bestäms om tullver-
ket, Tullstyrelsen, tulldistrikten, tullaborato-
riet eller om andra tullmyndigheter som fun-
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nits innan denna lag trädde i kraft, gäller Tul-
len efter denna lags ikraftträdande. 

De föreskrifter som Tullstyrelsen har utfär-
dat och som gäller vid denna lags ikraftträ-
dande gäller enligt vad som bestäms i dem. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

 

2. 

Lag 

om ändring och temporär ändring av tullagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tullagen (1466/1994) 1 och 2 §, temporärt 3 § 1 mom., 4—8 §, 9 § 1, 3 och 4 mom., 

mellanrubriken före 13 §, 14 § 1 och 3 mom., 14 a, 18—20 och 20 b §, temporärt 20 d § 
1 mom., temporärt 20 g § 3 mom., 20 h § 2 mom., mellanrubriken före 21 §, 21 §, 22 § 1 och 
2 mom., 23 § 1 mom., 23 a § 1, 2 och 3 mom., 23 b § 5 mom., 23 c §, 23 d § 1, 2 och 4 mom., 
24 § 1 och 3 mom., 25 § 3 och 4 mom., det inledande stycket i 26 § 1 mom., 26 a §, det inle-
dande stycket i 27 § 1 mom., det inledande stycket i 28 § 1 mom. samt 28 § 2 och 4 mom., 
28 a § 1 och 2 mom., 29 och 30 §, 30 a § 3 mom., 32 §, 33 § 1 och 2 mom., 34 §, 37 § 1 och 
2 mom., 38 §, 40 § 4 mom., temporärt 43 § 2 mom., 43 § 3 mom., 43 a §, 46 § 2 mom., 47 § 
4 mom., temporärt 47 a §, 49 § 1 mom., 50 § 1 mom. samt 52 a och 53 a §, 

av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 331/1996, 8 §, 14 § 3 mom. och 20 b § såda-
na de lyder i lag 331/1996, 3 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 331/1996, 241/2001 
och 774/2003, 7 § sådan den lyder i lag 1240/2001, 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
715/2003, 9 § 3 mom. och 23 b § 5 mom. sådana de lyder i lag 1104/1998, 9 § 4 mom. sådant 
det lyder i lag 764/1999, mellanrubriken före 13 § och det inledande stycket i 27 § 1 mom. så-
dana de lyder i lag 241/2001, 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 65/2003, 14 a § sådan den ly-
der i lag 482/2010, 18 § och 49 § 1 mom. sådana de lyder delvis ändrade i lag 1299/2003, 
20 d § 1 mom., 25 § 3 och 4 mom., 28 a § 1 och 2 mom., 32 §, 37 § 1 mom., 40 § 4 mom., 
43 § 3 mom., 46 § 2 mom., 50 § 1 mom. samt 52 a och 53 a § sådana de lyder i lag 1299/2003, 
20 g § 3 mom., 20 h § 2 mom. 21 §, 23 a § 1, 2 och 3 mom., 23 c §, 23 d § 1, 2 och 4 mom., 
24 § 1 och 3 mom., det inledande stycket i 26 § 1 mom., 26 a § samt 28 § 1, 2 och 4 mom. så-
dana de lyder i lag 774/2003, 22 § 2 mom. sådant det lyder i lag 690/2009, 23 § 1 mom. så-
dant det lyder delvis ändrat i lag 1104/1998, 30 § och 30 a § 3 mom. sådana de lyder i lag 
179/2003, 37 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1378/1997, 38 § sådan den lyder i lag 1378/1997 
och 1299/2003, 42 § 1 mom. sådant det lyder i lag 584/1998, 43 a § sådan den lyder i lag 
844/2006 samt 47 a § sådan den lyder i lag 331/1996, som följer: 
 

1 § 
På tullbeskattning och tullövervakning av 

varor som importeras från och exporteras till 
tredje land ska denna lag tillämpas vid sidan 
av vad som därom bestäms i rådets förord-
ning (EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för 
gemenskapen, nedan kodexen, i kommissio-
nens förordning (EEG) nr 2454/93 om till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för ge-
menskapen, nedan tillämpningsförordningen, 
och i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 

om upprättandet av ett gemenskapssystem 
för tullbefrielse, nedan förordningen om tull-
befrielse, eller i annan lagstiftning för Euro-
peiska unionen (EU). Därtill tillämpas denna 
lag vid sidan av EU:s lagstiftning på statistik-
föring av handeln mellan Finland och andra 
länder samt på undersökning av tullbrott. 
 

2 § 
Befogenheter enligt tullagstiftningen kan 

utövas med iakttagande av EU:s lagstiftning 
även inom EU:s inre trafik för övervakningen 
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av efterföljandet av förbud och restriktioner 
om import och export av varor. 

Om importen av en vara förutsätter till-
stånd av en myndighet men tillstånd inte 
ännu har beviljats när varan förs in på Fin-
lands tullområde, ska varan uppges för Tul-
len även om den importeras direkt från något 
annat medlemsland i EU. 
 

3 § 
I denna lag avses med  
1) Finlands tullområde området som om-

fattar rikets landområde, territorialvatten och 
luftrum, dock så att tullområdet sträcker sig 
två sjömil utanför territorialvattnets yttre 
gräns, om inte något annat har överenskom-
mits internationellt, 

2) EU:s tullområde området som avses i 
artikel 3 i kodexen, 

3) tredje land område som inte ingår i EU:s 
tullområde, 

4) tullåtgärd tjänsteförrättning som hör till 
Tullens behörighet, med undantag för förun-
dersökning av tullbrott, 

5) tullbrott brott som innebär överträdelse 
av bestämmelserna i denna lag eller någon 
annan lag vars iakttagande Tullen ska över-
vaka eller som Tullen ska verkställa, eller 
överträdelse av bestämmelser och föreskrifter 
som utfärdats med stöd av dessa, eller sådant 
olaga befattningstagande med infört gods 
som avses i 46 kap. i strafflagen (39/1889) 
och sådant penningtvättsbrott som avses i 
32 kap. i strafflagen samt annan sådan över-
trädelse av bestämmelser som har samband 
med införsel eller utförsel av egendom, 

6) teknisk övervakning iakttagande eller av-
lyssning av på förhand ospecificerad person-
trafik eller godstrafik med hjälp av en teknisk 
anordning samt automatisk upptagning av 
ljud eller bild, 

7) observation fortlöpande eller upprepat 
inhämtande av information om en viss person 
eller dennes verksamhet, 

8) teknisk observation fortlöpande eller 
upprepad, med hjälp av en teknisk anordning 
utförd avlyssning av en viss person och upp-
tagning av ljud (teknisk avlyssning), iaktta-
gande och avbildande av honom (optisk 
övervakning) samt spårning av hur ett fordon 
eller en vara förflyttas (teknisk spårning), 

9) undersöknings- och handräckningssy-
stemet som utgör en teknisk del av informa-
tionssystemet för polisärenden samt det 
förstnämnda systemets arkivindex det infor-
mationssystem för polisärenden som avses i 
2 kap. 2 § i lagen om behandling av person-
uppgifter i polisens verksamhet (761/2003) i 
fråga om de uppgifter som Tullen registrerat 
i uppgifterna om undersökning och hand-
räckning samt i arkivuppgifterna om under-
sökning och handräckning,  

10) teleövervakning inhämtande av hemli-
ga identifieringsuppgifter om telemeddelan-
den som har sänts från en teleanslutning eller 
teleterminalutrustning som är kopplad till ett 
allmänt telenät eller till något annat telenät 
som hör till tillämpningsområdet för kom-
munikationsmarknadslagen (393/2003), eller 
som har mottagits i en sådan teleanslutning 
eller teleterminalutrustning, samt tillfällig 
stängning av en sådan teleanslutning eller te-
leterminalutrustning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 
Tullen är den tullmyndighet och behöriga 

myndighet som avses i EU:s tullagstiftning 
om inte något annat föreskrivs särskilt. 

Tullen får bestämma om förfaranden enligt 
EU:s lagstiftning, om inte något annat be-
stäms eller föreskrivs om dem. Finansmini-
steriet kan avgöra ett principiellt eller i annat 
avseende betydelsefullt ärende, också när det 
gäller tillämpning av EU:s lagstiftning om 
sänkning eller avskaffande av tull. 
 

5 § 
Tullen beviljar undantag från bestämmel-

serna om tullfrihet när det är möjligt enligt 
förordningen om tullbefrielse. I beslut som 
meddelats med stöd av denna paragraf får 
ändring inte sökas genom besvär. 
 

6 § 
Tullen får utfärda bestämmelser om det 

förfarande vid utredning av ursprung som ska 
iakttas för att erhålla sådan behandling som 
avses i avtal som gäller tullförmåner och i de 
tullpreferensarrangemang som tillämpas en-
sidigt av EU samt även om annat förfarande 
vid ursprungsutredningar. 
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Tullen får vid behov utfärda bestämmelser 
även för harmonisering av ursprungsregler-
nas tillämpning. 

Tullen får befullmäktiga ett organ med till-
räcklig sakkännedom att utfärda allmänna ur-
sprungsbevis som berättigar till annan be-
handling än tullförmån. 
 

7 § 
Tullen fastställer de omräkningskurser som 

ska användas när belopp angivna i utländsk 
valuta omräknas i euro vid import och ex-
port. 
 

8 § 
Tillstånd att inrätta friområde och frilager 

beviljas av Tullen på ansökan och på villkor 
som Tullen bestämmer. Finansministeriet 
kan dock i ekonomiskt, regionalpolitiskt eller 
på annat sätt betydelsefulla fall överta avgö-
randet av ärendet. 
 

9 § 
Tullfria är vanliga provianteringsförnöden-

heter för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig 
internationell trafik samt bränsle och smörj-
medel som fartyget för med sig till Finlands 
tullområde eller som levereras till fartyget på 
Finlands tullområde för dess eget bruk, om 
inte något annat bestäms i 4 mom. Tullfrihe-
ten gäller även varor som konsumeras om-
bord på fartyget på Finlands tullområde. Tul-
len bestämmer om det förfarande som ska 
iakttas när ovan nämnda varor levereras till 
fartyget samt om de redovisningsskyldigheter 
i fråga om alkohol- och tobaksprodukter som 
ansluter sig till övervakningen av proviante-
ringen. Tullen har rätt att begränsa mängden 
tullfria varor som levereras till ett fartyg en-
ligt vad som är nödvändigt med hänsyn till 
passagerarantalet, fartygets storlek, trafikom-
rådet och andra omständigheter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullfria är, enligt bestämmelserna i kapitel 
XXVIII i förordningen om tullbefrielse, 
bränsle och smörjmedel i motorfordon och 
specialbehållare som kommer till Finlands 
tullområde från tredje land. Bränslet i tanken 
på ett nyttofordon är dock tullfritt upp till en 
mängd av högst 400 liter per resa och bräns-
let i tanken på en specialbehållare upp till en 
mängd av högst 200 liter per resa, när fordo-

net eller specialbehållaren landvägen kom-
mer till Finlands tullområde från ett område 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området. 

Tullfria är dock inte varor som säljs på en 
resa inom EU för att medtas som resgods. 
Med resor inom EU avses resor som inte in-
nefattar ett uppehåll utanför EU:s tullområde 
eller skatteområde. Om tullplikt för varor 
som säljs till passagerare föreskrivs dessutom 
i lagen om beskattning i vissa fall av varor, 
som säljes ombord på passagerarfartyg i utri-
kestrafik (397/1969). 
 

Tullens befogenheter 

14 § 
För utförande av tullåtgärder har Tullen el-

ler en annan behörig myndighet rätt att  
1) hejda och kontrollera fordon, 
2) hejda personer och företa kroppsvisita-

tion och kroppsbesiktning av dem när de an-
länder till eller avlägsnar sig från tullområdet 
eller när de besöker fordon eller någon annan 
plats, där varor lossas, lastas eller förvaras, 
eller något annat ställe inom tullområdet, om 
det föreligger särskilda skäl till detta, 

3) kvarhålla och vid behov omhänderta en 
vara som inte tullklarerats på behörigt sätt, 

4) ha tillträde till lager, utrymmen och 
andra platser där varor tillverkas, förvaras el-
ler säljs, dock inte till utrymmen som an-
vänds för varaktigt boende, och där utföra 
behövlig kontroll, 

5) utan att kränka postförsändelsers brev-
hemlighet kontrollera varor samt deras till-
verkning och bokföringsmaterial samt kon-
trollera personers medhavda penningtill-
gångar för att avslöja sådan penningtvätt som 
avses i 32 kap. 6 § strafflagen, 

6) få nödvändiga handlingar och uppgifter 
som gäller varuhavare, andra sakägare, varor, 
fordon, passagerare och fordons personal, 

7) meddela föreskrifter som gäller lossning, 
lastning, utlämning, transport och lagring av 
varor, 

8) sätta tullsigill, tullås eller annat identifi-
kationsmärke på fordon, varor, lager eller 
andra platser som är under tullövervakning, 

9) spärra av, stänga eller tömma en varas 
tillverknings-, lastnings- eller lossningsplats 
eller annan kontrollplats eller annat område 



 RP 145/2012 rd  
  

 

29

samt fordon, om det är nödvändigt för att 
upprätthålla allmän säkerhet eller för att utfö-
ra tullåtgärder, samt förbjuda eller begränsa 
trafik på sådan plats och sådant område samt 
rörelse i sådant fordon, 

10) förhindra utförsel av vara från Finlands 
tullområde enligt lagstiftning och internatio-
nella avtalsförpliktelser. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen får kvarhålla en vara som ska expor-
teras eller importeras, om det finns grundad 
anledning till detta för att förebygga eller ut-
reda brott. Att varan kvarhållits ska utan 
dröjsmål meddelas den myndighet som fattar 
beslut om tagande i beslag. 
 

14 a § 
En tullman har rätt att genomföra in- och 

utresekontroller med sådana befogenheter 
som anges för en gränsbevakningsman i 28, 
36 och 38 § i gränsbevakningslagen 
(578/2005). Dessutom har Tullen vid auto-
matisk identifiering på ett gränsövergångs-
ställe motsvarande befogenhet att använda 
bilder och ljud som genereras vid övervak-
ning på det sätt som bestäms om detta i fråga 
om gränsbevakningsväsendet i 29 § i gräns-
bevakningslagen. 
 
 

18 § 
Var och en ska på uppmaning av Tullen 

inom utsatt tid för tullbeskattning av en an-
nan person eller för ett besvärsärende som 
föranleds av tullbeskattning av en annan per-
son lämna sådana nödvändiga uppgifter om 
den andra vilka framgår av handlingar i hans 
eller hennes besittning, om uppgifterna inte 
gäller ett sådant ärende om vilket han eller 
hon enligt lag har rätt att vägra avge vittnes-
mål. Ingen får dock vägra att lämna uppgifter 
om en annans ekonomiska ställning. 

Tullen kan vid vite ålägga den som inte 
iakttar förpliktelserna enligt 1 mom. eller ar-
tikel 14 i kodexen att uppfylla dessa förplik-
telser. 
 

19 § 
Tullen har rätt att få handräckning av en 

annan myndighet för att utföra ett åliggande 
som hör till Tullen. 
 

20 § 
Tullen har rätt att utan ersättning av trafik-

platsens ägare eller innehavare till sitt förfo-
gande få sådana nödvändiga övervakningsut-
rymmen med inventarier som trafiktätheten 
och andra omständigheter förutsätter för ut-
förande av tullåtgärder. 
 

20 b § 
På gränsövergångsställen samt i passage-

rarterminaler, på hamnområden avsedda för 
godstrafik, i lagerlokaler avsedda för godstra-
fik och på andra liknande ställen och i lik-
nande utrymmen som Tullen får övervaka 
har Tullen rätt att, efter att på förhand ha 
meddelat om detta, företa teknisk övervak-
ning för förebyggande av tullbrott och identi-
fiering av personer misstänkta för tullbrott. 
 

20 d § 
En tullman får utföra teknisk observation 

av en person som inte befinner sig i ett rum 
eller utrymme som används för stadigvaran-
de boende eller av ett fordon eller en vara, 
om det finns grundad anledning att anta att 
observationen kan ge uppgifter som behövs 
för avvärjande eller avslöjande av ett tull-
brott. Förordnande för en åtgärd ska ges av 
en till uppgiften förordnad tullman som 
tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpning-
en samt för teknisk avlyssning i mer än tre 
dygn av Tullens brottsbekämpningschef eller 
av en till uppgiften förordnad anhållningsbe-
rättigad tullman som tjänstgör inom tull-
brottsbekämpningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

20 g § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den tullman som utfört teknisk avlyssning 
enligt 20 d § eller teleövervakning enligt 
20 f § 1 och 2 mom. ska utan dröjsmål upp-
rätta protokoll över åtgärden. Tullen ska årli-
gen lämna en berättelse om användningen av 
teknisk avlyssning och teleövervakning en-
ligt detta moment till inrikesministeriet. Inri-
kesministeriet ska årligen lämna en berättelse 
om tillämpningen av bestämmelserna om in-
hämtande av information till riksdagens justi-
tieombudsman. 
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20 h § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Det föreskrivs särskilt genom lag hur mate-
rial som avses i 1 mom. ska fogas till Tullens 
personregister. Om en uppgift som har erhål-
lits genom teknisk avlyssning hänför sig till 
något annat tullbrott än det för vars förhind-
rande eller avbrytande avlyssningen sker, får 
uppgiften införas i ett personregister bara om 
den gäller ett tullbrott för vars förhindrande 
eller avbrytande avlyssning får ske. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tullens personregister 

21 § 
Till Tullens personregister hör bevaknings-

dataregistret, undersöknings- och handräck-
ningssystemet som utgör en teknisk del av 
informationssystemet för polisärenden samt 
det förstnämnda systemets arkivindex, arki-
vet inom tullverkets undersöknings- och 
handräckningssystem samt systemet för iden-
tifiering av registreringsskyltar och contain-
rar, Europeiska unionens tullinformationssy-
stem samt de med stöd av 22 § inrättade re-
gistren för skötsel av uppgifter om vilka be-
stäms i lagen om Tullens organisation (   /   ). 
På registren tillämpas personuppgiftslagen 
(523/1999), om inte något annat bestäms i 
denna lag. 
 
 

22 § 
Tullens personregister kan inrättas för 
1) Tullens riksomfattande bruk, 
2) bruk av en eller flera av Tullens verk-

samhetsenheter, 
3) bruk av en arbetsgrupp som består av 

Tullens personal. 
För analyser som görs för att förhindra, av-

slöja och utreda sådana tullbrott som kan 
medföra fängelsestraff får det inrättas tillfäl-
liga register för att användas enligt 1 mom. 2 
och 3 punkten. I registret är det tillåtet att 
samköra, lagra och annars behandla uppgifter 
ur de register som nämns i 23, 23 a, 23 c och 
23 d §, uppgifter som Tullen inhämtat genom 
kriminalunderrättelseverksamhet, observa-
tioner och iakttagelser i samband med ett en-
skilt uppdrag samt uppgifter ur andra sådana 
informationssystem, datafiler och register 

som tullmyndigheterna med stöd av 28 § har 
rätt att få uppgifter ur. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

23 § 
Bevakningsdataregistret är ett permanent 

personregister avsett för Tullens bruk för fö-
rebyggande och utredning av tullbrott. En-
dast tjänstemän som sköter uppgifter som 
gäller förebyggande och utredning av tull-
brott kan med hjälp av en teknisk anslutning 
få uppgifter ur registret. För registret får in-
hämtas och i registret införas uppgifter som 
behövs för förebyggande och utredning av 
tullbrott och som gäller personer som skäli-
gen kan misstänkas  

1) komma att göra sig skyldiga eller ha 
gjort sig skyldiga till ett brott på vilket kan 
följa fängelsestraff, eller 

2) medverka eller ha medverkat till ett brott 
på vilket kan följa fängelse i mer än sex må-
nader. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 a § 
Undersöknings- och handräckningssyste-

met som utgör en teknisk del av informa-
tionssystemet för polisärenden är ett perma-
nent informationssystem som upprätthålls 
med hjälp av automatisk databehandling och 
som är avsett för Tullens riksomfattande 
bruk. För systemet får Tullen samla in och 
registrera uppgifter som avses i 2 mom. och 
som är nödvändiga för förebyggande och ut-
redning av brott som faller under Tullens an-
svar samt för åtalsprövning. 

För utförande och registrering av under-
sökningar och handräckningsuppdrag får 
uppgifter som erhållits vid förundersökning 
enligt förundersökningslagen (449/1987), i 
samband med Tullens åtgärder eller vid utfö-
randet av ett handräckningsuppdrag eller i 
samband med tillämpning av tvångsme-
delslagen registreras i det undersöknings- 
och handräckningssystem som utgör en tek-
nisk del av informationssystemet för polis-
ärenden enligt följande: 

1) om personer som misstänks för brott 
samt personer som gjort anmälan, uppträder 
som vittnen eller målsägande eller som har 
något annat samband med anmälan, 
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2) uppgifter om rubriceringar i brottsan-
mälningar och övriga anmälningar, tvångs-
medel, Tullens åtgärder samt olika faser i 
förundersökningen, 

3) uppgifter om andra nödvändiga beskriv-
ningar, omständigheter och specificeringar 
som hänför sig till Tullens uppgifter eller åt-
gärder eller till en händelse. 

Arkivindexet, som utgör en teknisk del av 
informationssystemet för polisärenden, är ett 
permanent informationssystem som upprätt-
hålls med hjälp av automatisk databehand-
ling och som är avsett för Tullens riksomfat-
tande bruk. Av uppgifterna om undersökning 
och handräckning får Tullen för sökning i re-
gistret samla in och registrera anmälningar, 
identifikationsuppgifter i fallet samt sam-
mandrag av redogörelsen. Uppgifterna får 
användas för förebyggande och utredning av 
brott som faller under Tullens ansvar samt 
för åtalsprövning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

23 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifterna i tullinformationssystemet re-
gistreras av Tullen, som också ansvarar för 
att tullinformationssystemet fungerar på ett 
riktigt sätt i Finland. 
 
 

23 c § 
Arkivindexet till undersöknings- och hand-

räckningssystemet är ett permanent informa-
tionssystem som upprätthålls med hjälp av 
automatisk databehandling och som är avsett 
för Tullens riksomfattande bruk. Av uppgif-
terna om tullbrott och andra brott får Tullen 
för sökning i arkivet registrera anmälningar, 
identifikationsuppgifter i fallet samt sam-
mandrag av redogörelsen. Uppgifterna får 
användas för förebyggande och utredning av 
brott som faller under Tullens ansvar samt 
för åtalsprövning. 
 

23 d § 
Systemet för identifiering av registrerings-

skyltar och containrar är ett för Tullens, poli-
sens och gränsbevakningsväsendets riksom-
fattande bruk avsett permanent informations-
system för förebyggande och utredning av 

brott samt för åtalsprövning som upprätthålls 
med hjälp av automatisk databehandling. I 
systemet registreras de uppgifter om fordon 
och containrar som erhålls genom teknisk 
övervakning vid gränsövergångsställena. 

För systemet för identifiering av registre-
ringsskyltar och containrar får Tullen, poli-
sen och gränsbevakningsväsendet förutom de 
uppgifter som registreras enligt 1 mom. även 
samla in och registrera uppgifter som behövs 
för förebyggande och utredning av brott samt 
för åtalsprövning och som gäller fordon och 
registeruppgifter och containrars identifie-
ringsmärken samt personer som skäligen kan 
misstänkas  

1) ha gjort sig eller göra sig skyldiga till 
brott på vilket kan följa fängelse, 

2) ha medverkat eller medverka till brott på 
vilket kan följa fängelse i mer än sex måna-
der. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen är registeransvarig för systemet för 
identifiering av registreringsskyltar och con-
tainrar. Polisen och gränsbevakningsväsendet 
svarar i sin tjänsteutövning för att de uppgif-
ter de har registrerat i systemet är korrekta 
samt för att registreringen och användningen 
har laga grund. 
 
 

24 § 
Nödvändigheten av att de personuppgifter 

som registrerats i Tullens personregister be-
varas ska kontrolleras minst en gång om året. 
Ur bevakningsdataregistret ska uppgifterna 
utplånas inom tio år efter att den sista uppgif-
ten har införts. Ur undersöknings- och hand-
räckningssystemet som utgör en teknisk del 
av informationssystemet för polisärenden 
samt ur det förstnämnda systemets arkivin-
dex ska uppgifterna utplånas på det sätt som 
anges i 5 kap. 22 § lagen om behandling av 
personuppgifter i polisens verksamhet. Upp-
gifterna i arkivet inom Tullens övervaknings- 
och handräckningssystem ska utplånas senast 
50 år efter att anmälan om registrering av en 
uppgift har diarieförts. Ur systemet för iden-
tifiering av registreringsskyltar och contain-
rar ska uppgifterna utplånas senast då tio år 
har förflutit sedan uppgiften registrerades. De 
uppgifter som registrerats genom den över-
vakning som avses i 23 d § 1 mom. ska dock 
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utplånas senast ett år efter att uppgiften regi-
strerades. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga 
ska antecknas som felaktiga och får förvaras, 
om det är nödvändigt för att skydda rättighe-
terna för den registrerade, någon annan part 
eller en person som är anställd vid Tullen. 
Sådana uppgifter får användas endast för 
nämnda ändamål. En uppgift som konstate-
rats vara felaktig ska utplånas genast när den 
inte längre behövs, dock senast fem år efter 
att den utsatta tiden för utplåning av uppgif-
ten gått ut. 
 

25 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen får till en sådan rättsinnehavare som 
avses i rådets förordning (EG) nr 1383/2003 
om tullmyndigheternas ingripande mot varor 
som misstänks göra intrång i vissa immateri-
ella rättigheter och om vilka åtgärder som 
ska vidtas mot varor som gör intrång i vissa 
immateriella rättigheter lämna uppgifter om 
sannolikt varumärkesförfalskade eller pirat-
tillverkade varor som avses i förordningen 
och som Tullen har upptäckt. 

Tullen får dessutom lämna ut uppgifter om 
affärsverksamhet till en myndighet eller ett 
offentligt samfund som med stöd av sina 
uppgifter har behov av att få kännedom om 
sekretessbelagda fakta. Tullen får även lämna 
ut andra uppgifter, om de i ett enskilt fall be-
hövs för att avvärja hot mot liv eller hälsa, 
brott som riktar sig mot friheten eller omfat-
tande miljö- eller egendomsskada. Uppgif-
terna får inte lämnas vidare eller användas 
utan Tullens tillstånd för något annat syfte än 
det för vilket de har utlämnats. 
 

26 § 
Utan hinder av sekretessbestämmelserna 

får Tullen lämna ut personuppgifter även 
med hjälp av en teknisk anslutning, då de be-
hövs av  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 a § 
Om användningen av uppgifter i undersök-

nings- och handräckningssystemet som utgör 
en teknisk del av informationssystemet för 
polisärenden samt det förstnämnda systemets 

arkivindex och om utlämnandet av uppgifter 
ur dem gäller vad som bestäms i 4 kap. 16, 
19 och 20 § i lagen om behandling av per-
sonuppgifter i polisens verksamhet. Innan 
uppgifter lämnas ut genom teknisk anslut-
ning ska den som begär uppgifterna visa att 
uppgifterna är skyddade på det sätt som av-
ses i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen. Om 
utlämnande av Tullens uppgifter till utlandet 
beslutar dock Tullen. 
 

27 § 
Tullen får till utlandet lämna ut uppgifter 

som införts i Tullens personregister samt öv-
riga uppgifter  
— — — — — — — — — — — — — —  

28 § 
Utan hinder av sekretessbestämmelserna 

har Tullen rätt att, även med hjälp av en tek-
nisk anslutning, få uppgifter som behövs för 
skötseln av Tullens åligganden enligt över-
enskommelse med den registeransvarige 
— — — — — — — — — — — — — —  

Innan uppgifter lämnas ut till Tullen med 
hjälp av en teknisk anslutning ska myndighe-
ten lägga fram en utredning om att uppgifter-
na skyddas på det sätt som avses i 32 § 
1 mom. i personuppgiftslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

För förhindrande och undersökning av tull-
brott har Tullen därtill rätt att av samfund 
som idkar televerksamhet erhålla kontakt-
uppgifter om en sådan teleanslutning som 
inte är upptagen i en offentlig katalog. För 
samma ändamål har Tullen rätt att få uppgif-
ter om utdelningsadresser av en sammanslut-
ning som bedriver postverksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 a § 
De av Tullens kunder som använder data-

baserad elektronisk dataöverföring delges ett 
bokfört tullbelopp genom ett svarsmeddelan-
de. Kunden anses, om inte annat visas, ha fått 
del av tullbeloppet vid den tidpunkt då 
svarsmeddelandet har anlänt till kundens da-
tasystem. 

Andra kunder hos Tullen än de som avses i 
1 mom. delges ett bokfört tullbelopp genom 
ett förtullningsbeslut. Kunden anses, om inte 
annat visas, ha fått del av tullbeloppet den 
dag då förtullningsbeslutet har givits åt kun-
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den eller på den sjunde dagen efter den dag 
då förtullningsbeslutet postades. Som den 
dag då förtullningsbeslutet har givits åt en 
registrerad kund vid Tullen eller postats be-
traktas följande vardag efter fastställandet av 
förtullningsbeslutet. Som den dag då förtull-
ningsbeslutet har givits åt en kontantkund an-
ses den dag då förtullningsbeslutet fastställ-
des. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 § 
Tull ska betalas in på Tullens konto inom 

10 dagar från tullräkningens datum, om inte 
tiden förlängts eller betalningsanstånd eller 
något annat betalningsförfarande beviljats. 
En kund som inte är registrerad av Tullen 
(kontantkund) kan även betala tullräkningen 
vid ett tullkontor. 
 

30 § 
Beträffande följderna av försenad betalning 

av tull samt indrivning av tull i utsöknings-
väg och säkerställande av indrivning av tull 
tillämpas, om inte något annat bestäms i 
EU:s lagstiftning, bestämmelserna i lagen om 
skattetillägg och förseningsränta 
(1556/1995), lagen om verkställighet av skat-
ter och avgifter (706/2007), med undantag 
för bestämmelserna om grundbesvär, samt 
bestämmelserna i lagen om säkerställande av 
indrivningen av skatter och avgifter 
(395/1973). 
 

30 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen kan i enskilda fall för förhindrande 
av preskription av fordran eller för säkerstäl-
lande av kreditering av tull fördela betalning-
ar på annat sätt än vad som bestäms i 1 mom. 
För säkerställande av en jämlik behandling 
av skattetagarna kan Tullen i enskilda fall 
även använda medel från den betalningsskyl-
dige i annan ordning än den som bestäms i 
2 mom. 
 
 

32 § 
I felavgift kan fastställas minst 10 och 

högst 2 500 euro, om 
1) en försening eller annan felaktighet som 

avses i 31 § 1 mom. 1—3 punkten gäller ett 

tullförfarande vid vilket tull inte fastställs el-
ler vid vilket tullbeloppet är obetydligt och 
tullhöjning inte har fastställts, eller om en 
ofullständig eller felaktig uppgift eller hand-
ling har lämnats i ett ansökningsförfarande 
eller i avsikt att få tullförmån, 

2) en försening eller annan felaktighet gäll-
er statistikföring av handeln inom EU, inför-
sel av varor till EU:s tullområde, uppvisande 
av varor för Tullen, summarisk deklaration 
och lossning av varor som uppvisats för Tul-
len samt tillfällig förvaring av varor eller an-
nan i kodexen avsedd godkänd tullbehand-
ling än att varor hänförs till ett tullförfarande, 
eller 

3) en annan än i 1 och 2 punkten och i 31 § 
nämnd skyldighet enligt EU:s tullagstiftning, 
enligt denna lag, enligt en förordning som ut-
färdats med stöd av denna lag eller enligt ett 
beslut eller en föreskrift av Tullen på basis av 
dessa bestämmelser helt eller delvis har för-
summats. 
 

33 § 
Tullhöjning enligt 31 § och felavgift enligt 

32 § kan fastställas även efter delgivning av 
tullskuld inom tre år efter tullskuldens upp-
komst, eller om varan är tullfri, efter att Tul-
len godkänt uppgifterna i tulldeklarationen. 

Om försening eller annan felaktighet gäller 
statistikföringen av handeln inom EU kan 
felavgift påföras inom tre år efter den tid-
punkt då statistikdeklaration avgavs eller 
borde ha avgivits. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

34 § 
Icke-gemenskapsvaror kan förstöras eller 

överlåtas till staten på varuhavarens begäran 
under förutsättning att varan anmälts till Tul-
len på behörigt sätt och att man enligt be-
stämmelserna i kodexen vidtagit åtgärder för 
att hänföra varan till tullbehandling. En vara 
kan förstöras eller överlåtas till staten även 
efter det att varan överlåtits till fri omsätt-
ning, om importtull återbetalas eller efterges 
enligt artikel 238 i kodexen. 
 

37 § 
Ändring i Tullens beslut får sökas genom 

besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
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Besvärsrätt på statens vägnar över Tullens 
beslut har den som bevakar statens intresse 
enligt 8 § i lagen om Tullens organisation. 

Besvärsskriften ska tillställas Tullen inom 
besvärstiden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

38 § 
Tullen ska med anledning av besvär under-

söka om de förutsättningar för återbetalning 
och eftergift av tull, eller förutsättningar för 
rättelse eller korrigering av något annat ären-
de som avses i artikel 236 i kodexen förelig-
ger. Om Tullen enligt det yrkande som fram-
ställts återbetalar eller efterger tull eller på 
annat sätt rättar eller korrigerar sitt beslut, 
förfaller besvären. 

Till den del en ansökan som framställs i 
besvären inte ger anledning till återbetalning 
eller eftergift av tull eller till annan rättelse 
eller korrigering av ett överklagat ärende, ska 
Tullen avge sitt utlåtande om besvären och 
utan dröjsmål lämna in handlingarna i ären-
det till Helsingfors förvaltningsdomstol. 
 

40 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Besvär ska anföras inom 60 dagar från del-
fåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Besvärsskriften ska inom besvärstiden till-
ställas högsta förvaltningsdomstolen eller 
Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt 
på statens vägnar har den som bevakar sta-
tens intresse enligt 8 § i lagen om Tullens or-
ganisation. 
 
 

43 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En tullman har vid förundersökning som 
utförs av Tullen samma rätt att vidta utred-
ningsåtgärder och använda tvångsmedel som 
en polisman vid en polismyndighets förun-
dersökning. I 1 kap. 6 § 3 punkten i tvångs-
medelslagen föreskrivs om anhållningsberät-
tigade tullmän. 

Förundersökning som utförs av Tullen ska 
ledas av en anhållningsberättigad tullman. 
Av särskilda skäl får någon annan tullman 
som arbetar med tullbrottsbekämpning för-
ordnas att med begränsade befogenheter leda 
undersökningen. En sådan tullman har sam-
ma rätt som en anhållningsberättigad tjäns-

teman att besluta om beslag och husrannsa-
kan samt om kroppsvisitation och kroppsbe-
siktning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

43 a § 
I fråga om behandlingen av anhållna och 

gripna som hålls i förvar hos Tullen iakttas 
vad som föreskrivs i lagen om behandlingen 
av personer i förvar hos polisen (841/2006). 

Bestämmelserna om polisen i den lag som 
nämns i 1 mom. gäller Tullen i fråga om per-
soner som hålls i förvar hos Tullen. Vad som 
i den nämnda lagen bestäms om polismän el-
ler väktare gäller tullmän. Vad som i lagen i 
fråga bestäms om chefen för en förvaringslo-
kal eller en anhållningsberättigad tjänsteman 
som förordnats av chefen gäller chefen för en 
förvaringslokal vid Tullen. 

Med undantag av vad som föreskrivs i 
1) 2 kap. 1 § i den lag som nämns i 1 mom. 

ska Tullen godkänna en förvaringslokal som 
administreras av Tullen, 

2) 8 kap. 3 § i den lag som nämns i 1 mom. 
ska Tullen fastställa ordningsstadgan för en 
förvaringslokal som administreras av Tullen 
samt fatta beslut om övervakning och låsning 
av lokalerna, 

3) 17 kap. 3 § 1 mom. i den lag som nämns 
i 1 mom. ska chefen för den ansvariga enhe-
ten vid Tullen fatta beslut om rättelseyrkan-
den, 

4) 18 kap. 1 § i den lag som nämns i 
1 mom. ska en anhållningsberättigad tjäns-
teman utses till chef för förvaringslokalen. 
 

46 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om påföljden för ett brott som undersöks 
av Tullen kan vara ordningsbot, har den 
tullman som avses i 1 mom. rätt att förelägga 
ordningsbot på det sätt som föreskrivs i lagen 
om ordningsbotsförfarande (66/1983). I ett 
ordningsbotsärende som behandlas av Tullen 
gäller i fråga om uppgifterna för Tullens 
brottsbekämpningschef vad som i nämnda 
lag bestäms om uppgifterna för chefen för 
polisdistriktet i ordningsbotsärenden. De 
uppgifter i ordningsbotsärenden som åligger 
Tullens brottsbekämpningschef kan genom 
en bestämmelse i reglementet för Tullens 
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brottsbekämpning överföras på en annan an-
hållningsberättigad tjänsteman vid Tullen. 
 

47 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid stämning och annan delgivning som 
Tullen förrättar ska bestämmelserna i lagen 
om stämningsmän (505/1986) och förord-
ningen om stämningsmän (506/1986) iakttas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

47 a § 
Vad som föreskrivs i 44 § polislagen om 

rätt för den som tillhör polisens personal att 
förtiga uppgifter tillämpas även på den som 
tillhör Tullens personal. 
 

49 § 
En beslagtagen vara kan, om inte något an-

nat föreskrivs i någon annan lag, innan den 
förklaras förverkad 

1) utlämnas till ägaren mot av Tullen prö-
vad säkerhet, 

2) säljas på auktion, om ägaren samtycker 
till det eller om varan är svår att förvara, 

3) användas för ett av Tullen fastställt än-
damål, om införsel och utförsel av varan är 
förbjuden och den är svår att förvara. 
— — — — — — — — — — — — — —  

50 § 
Tullen verkställer beslut som gäller egen-

dom som dömts förverkad i tullbrottmål. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

52 a § 
Tullombudet ska höras och beslut delges 

ombudet så, att han eller hon ges tillfälle att 
sätta sig in i beslutet och de handlingar som 
ligger till grund för det. 
 

53 a § 
Beträffande uttag och betalning av sådana 

avgifter för tullverkets prestationer som fast-
ställts med stöd av lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/1992) och andra of-
fentligrättsliga avgifter som tas ut av Tullen 
samt beträffande ändringssökande och 
dröjsmålspåföljder gäller vad som bestäms 
om tull. På avgifterna tillämpas dock inte be-
stämmelsen i 53 § om det minsta tullbelopp 
som bokförs. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 
Bestämmelserna i 3 § 1 mom., 20 d § 

1 mom., 20 g § 3 mom., 43 § 2 mom. och 
47 a § i lagen gäller till och med den 31 de-
cember 2013. 

————— 
 
 
 
 

3. 

Lag 

om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 95 e § 2 mom., 160 §, 190 § 5 mom. och 210 § 1 

och 2 mom., 
av dem 95 e�§ 2 mom. sådant det lyder i lag 737/2008, 190�§ 5 mom. sådant det lyder i 

lag 529/2010 och 210�§ 1 och 2�mom. sådana de lyder i lag 246/2008, som följer: 
 

95 e § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En förutsättning för skattefrihet är dessut-
om att den som för in varorna antecknar va-
rorna i en förtullningsbok i samband med in-

förseln. Tullen meddelar närmare föreskrifter 
om utfärdandet av en förtullningsbok och 
dess form och innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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160 § 
Tullen ansvarar för beskattningen av im-

porterade varor och utövar tillsyn över be-
skattningen enligt vad som föreskrivs sär-
skilt. 
 

190 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Förhandsavgörande som gäller skatten på 
import av en vara meddelas av Tullen. I fråga 
om meddelande av förhandsavgörande och 
om dess giltighetstid gäller i tillämpliga delar 
vad som bestäms om förhandsavgörande som 
Skatteförvaltningen meddelat. 
 

210 § 
Skatteförvaltningen eller, när Tullen har 

uppburit skatten, den kan av särskilda skäl på 
ansökan nedsätta eller avlyfta sådana mer-
värdesskatter, skattetillägg, dröjsmålsräntor, 
restavgifter och förseningsräntor samt räntor 
med anledning av uppskov vilka har betalts 
eller ska betalas. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett principiellt viktigt ärende som handläggs 
av Skatteförvaltningen eller Tullen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Lag 

om ändring av 30 § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- 
och accislagstiftningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislag-

stiftningen (1266/1996) 30 § 2 mom., sådant det lyder i lag 716/2003, som följer: 
 

30 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Säljaren ska be passageraren visa upp sin 
resebiljett eller något annat motsvarande do-
kument samt i dokumentet tydligt och varak-
tigt anteckna vilket slag av produkter som 

säljs, mängden och försäljningsdagen samt 
färdriktningen. Tullen kan på ansökan ge till-
stånd till att försäljningskontrollen genom-
förs även på något annat sätt. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
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5. 

Lag 

om ändring av punktskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i punktskattelagen (182/2010) 4 §, 19 § 2 mom., 31 § 1—4 och 6 mom., 32 §, 41 § 2 

och 3 mom., 47 §, 70 § 1 mom., 98 §, 104 § 1 och 3 mom., 105 § 1—4 mom., 107 § samt 
108 § 4—6 mom., och 

fogas till lagen en ny 107 a § som följer: 
 

4 § 

Behörig myndighet 

Tullen svarar för verkställande och över-
vakning av punktbeskattning och för andra 
myndighetsuppgifter enligt denna lag eller 
respektive lagar om punktskatt eller accis. 
Bestämmelser om Tullens interna behörighet 
och uppgiftsfördelning finns i lagen om Tul-
lens organisation (   /   ). 

Om inte något annat föreskrivs i denna lag 
ska tullagen tillämpas i fråga om Tullens be-
fogenheter och åtgärder. 
 
 

19 § 

Skattefrihet för proviantering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullen kan utfärda närmare föreskrifter om 

det förfarande som ska iakttas vid förvärv 
och leverans av produkter för ändamål som 
avses i 1 mom. Tullen har rätt att begränsa 
den kvantitet produkter som skattefritt leve-
reras till ett fartyg enligt vad som behövs 
med hänsyn till passagerarantalet, fartygets 
storlek, trafikområdet och andra omständig-
heter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

31 § 

Inlämnande av skattedeklaration 

Skattskyldiga som deklarerar per skattepe-
riod ska tillställa Tullen en deklaration för 
varje skatteperiod senast den 18 dagen i ka-
lendermånaden efter skatteperioden. 

Andra skattskyldiga än de som avses i 
1 mom. ska lämna in en skattedeklaration till 
Tullen inom fyra vardagar efter den dag då 
produkterna togs emot eller skyldigheten att 
betala skatt annars uppkom, denna dag med-
räknad. Som vardag anses inte helgfri lördag. 
Tidsfristen fyra vardagar för inlämnande av 
deklaration tillämpas inte om det vid en kon-
troll eller på annat sätt konstateras att pro-
dukterna har förts in i landet eller tagits emot 
i strid med denna lags bestämmelser om be-
skattning och övervakning. 

Tullen kan av grundad anledning ålägga en 
skattskyldig att lämna in en skattedeklaration 
vid någon annan tidpunkt än vad som före-
skrivs i 1 och 2 mom. eller att lämna in en 
skattedeklaration som är gemensam för två 
eller flera skatteupplag. 

Skattedeklarationen ska innehålla de upp-
gifter som behövs för att konstatera hur stort 
skatteuttaget ska vara samt uppgifter om 
skattefria leveranser per produktgrupp. God-
kända upplagshavare ska lämna in en särskild 
skattedeklaration för varje skatteupplag. 
Skattedeklarationen ska lämnas på en blan-
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kett som fastställts av Tullen och underteck-
nas av den skattskyldige. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Skattedeklarationen anses vara inlämnad då 
den har anlänt till Tullen. Bestämmelser om 
ankomsttidpunkten finns i 10 § i lagen om 
elektronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet (13/2003) och i 18 § i förvalt-
ningslagen (434/2003). 
 
 
 

32 § 

Närmare föreskrifter om inlämnande av elek-
tronisk skattedeklaration 

Tullen utfärdar närmare föreskrifter om in-
förande av systemet med elektroniska skatte-
deklarationer, vilka produkter och skattskyl-
diga det omfattar samt med vilka elektronis-
ka förfaranden och certifierings- eller identi-
fieringsmetoder elektroniska skattedeklara-
tioner kan lämnas in. 
 
 

41 § 

Delgivning av beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett beslut med anledning av en elektronisk 

deklaration eller ansökan kan delges också 
elektroniskt med ett meddelande om att be-
slutet kan hämtas via Tullens informations-
system. Beslutet anses då ha delfåtts varda-
gen efter den dag då beslutet kunde hämtas 
via Tullens informationssystem. 

Beslutet delges en sådan statlig intressebe-
vakare som avses i 107 § så att denne får till-
fälle att ta del av beslutet och de handlingar 
som ligger till grund för det. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

47 § 
Skatteuppbörd 

Om inte något annat föreskrivs i denna lag 
eller med stöd av den ska i fråga om uppbörd 
och indrivning av, ansvar för och återbetal-
ning av punktskatt iakttas lagen om skatte-
uppbörd (609/2005) eller vad som bestäms 

eller föreskrivs med stöd av den, varvid Tul-
len är den skatteuppbördsmyndighet som av-
ses i lagen om skatteuppbörd. 
 
 

70 § 

Närmare föreskrifter om införande och an-
vändning av det datoriserade systemet 

Tullen utfärdar närmare föreskrifter om an-
vändningen av det datoriserade systemet, om 
elektroniska administrativa dokuments in-
formationsinnehåll samt om de certifierings- 
eller identifieringsmetoder som kan användas 
för utfärdande av elektroniska administrativa 
dokument. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

98 § 

Annan informationsskyldighet 

Den som har levererat eller förvärvat pro-
dukter för användning som enligt 19 § är 
skattefri ska trots sekretessbestämmelserna 
ge Tullen uppgifter om förvärv och använd-
ning av produkterna, lagerkvantiteter och le-
veranser samt andra omständigheter som be-
hövs för övervakning av beskattningen. Tul-
len utfärdar närmare föreskrifter om informa-
tionens innehåll samt om hur och när den ska 
lämnas. 

Den som innehar punktskattepliktiga pro-
dukter ska på begäran utan ersättning ge Tul-
len produktprover som behövs för beskatt-
ningen och övervakningen av den. 
 

104 § 

Förhandsavgörande 

Tullen kan på ansökan ge ett förhandsavgö-
rande om punktskatten på en produkt. Tullen 
kan ge ett förhandsavgörande om punktskat-
ten också då beskattningen i övrigt verkställs 
enligt tullbestämmelserna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska 
med bindande verkan iakttas när sökanden 
punktbeskattas i Finland under ett år från in-
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gången av kalendermånaden efter den dag då 
förhandsavgörandet gavs, om inte den be-
stämmelse som då tillämpades ändras medan 
avgörandet gäller eller om inte Tullen har 
återkallat förhandsavgörandet på grund av att 
tolkningen av bestämmelsen ändrats genom 
en rättskipningsmyndighets beslut eller av 
något annat särskilt skäl. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

105 § 

Lättnader och uppskov med betalning 

Tullen kan på ansökan sänka eller helt av-
lyfta betald eller påförd punktskatt, skattetill-
lägg, förseningsränta, dröjsmålsränta eller 
ränta med anledning av uppskov. Lättnad kan 
beviljas, om  

1) det med beaktande av omständigheterna 
vore uppenbart oskäligt att ta ut punktskatten 
till fullt belopp, eller  

2) det gäller sådana punktskattepliktiga 
produkter som används under begränsad tid i 
forsknings- eller utvecklingsprojekt för tek-
nisk utveckling av mer miljövänliga produk-
ter eller för bränslen från förnybara källor. 

Tullen kan ställa villkor för lättnaden för 
att det ska vara möjligt att övervaka att förut-
sättningarna för lättnaden uppfylls. 

Tullen kan på grund av exceptionella om-
ständigheter oberoende av sökanden, väsent-
ligt nedsatt skattebetalningsförmåga eller 
andra särskilda skäl på ansökan bevilja upp-
skov med betalning av skatt. Uppskovet be-
viljas på villkor att säkerhet till ett belopp 
motsvarande uppskovsbeloppet ställs för be-
talningen. Uppskov kan emellertid beviljas 
utan krav på säkerhet om det belopp som ska 
betalas är ringa eller uppskovstiden är kort 
eller av andra särskilda skäl. På skatt med 
vars betalning uppskov har beviljats tas ut 
ränta enligt vad som bestäms i 4 § i lagen om 
skattetillägg och förseningsränta. Uppskov 
kan dock beviljas utan ränta om det vore up-
penbart oskäligt att ta ut ränta. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett principiellt viktigt ärende som behandlas 
vid Tullen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

107 § 

Bevakning av statens intresse 

Statens intresse bevakas av tullombudet el-
ler en annan sådan statlig intressebevakare 
som avses i lagen om Tullens organisation. 
På bevakningen av statens intresse tillämpas 
vad som bestäms i lagen om Tullens organi-
sation. 
 

107 a § 

Överklagande 

Tullens beslut får överklagas genom besvär 
hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Beslut 
genom vilket Tullen har beslutat att inte ge 
ett förhandsavgörande får emellertid inte 
överklagas genom besvär. Besvärsrätt på sta-
tens vägnar har en sådan statlig intressebeva-
kare som avses i 107 §. Besvärsskriften ska 
tillställas Tullen inom besvärstiden. 

Besvärstiden i ärenden som gäller faststäl-
lande av punktskatt och skatteåterbetalning 
är tre år räknat från ingången av kalenderåret 
efter det år då skatten eller återbetalningen 
fastställdes, dock alltid minst 60 dagar från 
delfåendet av beslutet. När andra beslut 
överklagas är besvärstiden 30 dagar från del-
fåendet av beslutet. För en statlig intressebe-
vakare är besvärstiden 30 dagar från beslutet. 

I övrigt föreskrivs om överklagande i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). 

Vad som i lagen om verkställighet av skat-
ter och avgifter (706/2007) föreskrivs om 
grundbesvär tillämpas inte på ärenden som 
avses i denna lag. 

Om Tullen på det sätt som föreskrivs i 
106 § rättar eller annars korrigerar sitt beslut 
i enlighet med framställda yrkanden, förfaller 
överklagandet. 

Till den del som yrkandena i ett överkla-
gande inte föranleder rättelse eller korriger-
ing av beslutet ska Tullen ge sitt yttrande 
med anledning av överklagandet och utan 
dröjsmål sända handlingarna i ärendet till 
Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Punktskatt ska trots överklagande betalas 
inom föreskriven tid. 
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108 § 

Överklagande till högsta förvaltningsdomsto-
len 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvär ska anföras inom 60 dagar från del-

fåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Besvärsskriften ska inom besvärstiden till-
ställas högsta förvaltningsdomstolen eller 
Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt 
på statens vägnar har en sådan statlig intres-
sebevakare som avses i 107 §. 

Om punktskatt har avlyfts eller sänkts ge-
nom förvaltningsdomstolens beslut, ska Tul-
len oberoende av överklagandet betala det 
överskjutande beloppet till den skattskyldige. 

Om högsta förvaltningsdomstolen med an-
ledning av den statliga intressebevakarens 
besvär har ändrat förvaltningsdomstolens be-
slut, ska en kopia av högsta förvaltningsdom-
stolens beslut tillställas den behöriga myn-
digheten, som utan dröjsmål ska debitera den 
skattskyldige det överskjutande belopp som 
betalats till denne. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
 
 
 
 
 

6. 

Lag 

om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 11 a § 2 och 3 mom., 12 och 

12 a § samt 13 § 2 mom., 
av dem 11 a § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1399/2010 och 12 a § sådan den lyder i 

lag 1323/2009, som följer: 
 

11 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En tillverkare av biobrännolja ska till Tul-
len göra en skriftlig anmälan för registrering 
som skattskyldig. För den skattskyldige gäll-
er i övrigt det som i punktskattelagen före-
skrivs om skattskyldiga som deklarerar per 
skatteperiod. 

Registret förs av Tullen. 
 

12 § 
Företag som bedriver handel med flytande 

bränslen ska göra anmälan till Tullen om de 
hjälpprodukter eller identifieringsämnen som 
tillsätts till bränslet. 

12 a § 
Tullen har rätt att för punktbeskattning av 

flygbensin och flygpetroleum och tillsyn 
över sådan punktbeskattning få behövlig in-
formation av Trafiksäkerhetsverket. 
 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om den punktskatt eller avgift som betalts 
enligt 1 mom. är högre än den punktskatt el-
ler avgift som senare fastställts, ska Tullen på 
ansökan återbetala det belopp som motsvarar 
skillnaden till den skattskyldige. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
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7. 

Lag 

om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 3 §, 6 § 3 mom., 

8 a § 3 och 4 mom., 9 § 1 och 2 mom., 16–18 §, 21 a § 1, 4 och 5 mom. samt 25 § 2 mom., 
av dem 6 § 3 mom., 8 a § 3 och 4 mom. samt 9 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1168/2002, 

16 § och 21 a § 1, 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 1400/2010 samt 17 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lag 1168/2002 och 1400/2010, som följer: 
 

3 § 
Tullen sköter påförande av punktskatt och 

uppbörd av försörjningsberedskapsavgift för 
produkter som avses i denna lag samt tillsy-
nen över punktskatterna och avgifterna. 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En elproducent ska lämna Tullen en separat 
skattedeklaration för varje kraftverk. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ansökan om skatteåterbäring ska lämnas 
till Tullen inom sex månader från utgången 
av räkenskapsperioden. Finansministeriet kan 
genom förordning utfärda närmare bestäm-
melser om de utredningar som krävs som 
stöd för ansökan. 

Om inte något annat bestäms i denna lag, 
tillämpas på skatteåterbäring vad som i 
punktskattelagen eller med stöd av den före-
skrivs om skatterättelse, efterbeskattning, 
skatteförhöjning, bokföringsskyldighet, kon-
troll av och skyldighet att lämna uppgifter, 
överklagande samt om punktskatt i övrigt. 
Om företaget till någon annan efter räken-
skapsperiodens utgång har överlåtit sådana 
produkter som avses i denna paragraf för vil-
ka punktskatt har återburits med stöd av 
1 mom., återkrävs skatteåterbäringen. Före-
taget ska utan dröjsmål anmäla överlåtelsen 

till Tullen för vidtagande av åtgärder som av-
ses i detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 
En nätinnehavare ska göra en skriftlig an-

mälan till Tullen för registrering som skatt-
skyldig. Även en elproducent ska göra en så-
dan anmälan till Tullen. Anmälan ska göras 
separat för varje anläggning. 

Registret förs av Tullen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 
Skatt på bränntorv och tallolja påförs för 

varje skatteperiod enligt de bestämmelser 
som är i kraft den dag då bränntorv och tall-
olja använts för ett sådant ändamål som avses 
i 15 §. En användare enligt 15 § ska lämna 
Tullen en separat skattedeklaration för varje 
anläggning. Med skatteperiod avses en ka-
lendermånad. 
 

17 § 
En användare enligt 15 § ska göra en skrift-

lig anmälan till Tullen för registrering som 
skattskyldig. Anmälan ska göras separat för 
varje anläggning. 

Registret förs av Tullen. 
 

18 § 
Beskattningen verkställs av Tullen. 
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21 a § 
En naturgasnätsinnehavare ska skriftligen 

registrera sig som skattskyldig hos Tullen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen får trots sekretessbestämmelserna 
lämna ut namn och kontaktuppgifter över 
dem som registrerats som registrerade an-
vändare till naturgasnätsinnehavare och god-
kända naturgasupplagshavare. 

Tullen får meddela närmare föreskrifter om 
registreringsförfarandet enligt 1 och 2 mom. 

25 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om den skatt som har betalats enligt 1 
mom. är högre än den skatt som senare fast-
ställts, ska Tullen på ansökan återbära det be-
lopp som motsvarar skillnaden till den skatt-
skyldige. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
 

8. 

Lag 

om ändring av 11 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 11 § 2 mom. som följer: 

 
11 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den skatt som har betalats enligt 

1 mom. är högre än den skatt som senare 
fastställts, ska Tullen på ansökan återbära det 

belopp som motsvarar skillnaden till den 
skattskyldige. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
 
 

9. 

Lag 

om ändring av 2 och 7 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) 2 och 7 §, 
sådana de lyder, 2 i sin svenska språkdräkt i lag 1129/2010 och 7 § i lag 652/2011, som föl-

jer: 
 

2 § 

Behörig myndighet 

Tullen sköter påförandet av accisen och 
dess övervakning i enlighet med punktskatte-
lagen. 
 

7 § 

Godkännande av anteckning i producentre-
gistret 

Den som i en skattedeklaration enligt 
punktskattelagen anmäler att dryckesför-
packningar ingår i ett fungerande retursystem 
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ska visa att den som är ansvarig för retursy-
stemet för dryckesförpackningar har god-
känts av Närings-, trafik- och miljöcentralen 
i Birkaland för anteckning i producentre-
gistret på det sätt som anges i 103 § i avfalls-
lagen eller att dryckesförpackningarna har 
godkänts för anteckning i motsvarande regis-
ter enligt lagstiftningen i landskapet Åland. 
Miljömyndigheterna ska omedelbart under-

rätta Tullen om ändringar i registret. Om 
producentregisteruppgifter föranleder änd-
ringar i beskattningen av en accisskyldig, till-
lämpas ändringarna vid påförandet av accis 
för följande kalendermånad efter tillställan-
det av uppgifterna. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
 
 
 
 

10. 

Lag 

om ändring av lagen om tobaksaccis 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 9 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 13 §, sådana de ly-

der i lag 1125/2010, som följer: 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter 
som i strid med gällande bestämmelser eller 
annars förts in i landet för annat ändamål än 
kommersiell försäljning betraktas detaljhan-
delspriset för motsvarande produkter i Fin-
land. Om det inte finns motsvarande produk-
ter, bestäms accisen på cigarretter och 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter i enlighet med minimiaccisen enligt 8 §. 
Såsom beskattningsvärde för andra tobaks-
produkter betraktas produktgruppens genom-
snittliga detaljhandelspris, som fastställs av 
Tullen. 
 
 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om den skattskyldige som avses i 1 mom. 
är godkänd upplagshavare eller registrerad 
mottagare ska den skattskyldige själv skaffa 
och bekosta prisetiketterna. I annat fall leve-
rerar Tullen prisetiketterna till den skattskyl-
dige och tar ut en avgift enligt självkostnads-
pris för etiketterna. 
 

13 § 
Trots sekretessbestämmelserna ska den 

skattskyldige lämna behövliga uppgifter till 
Tullen om kvantiteter och prisklasser på de 
tobaksprodukter som frisläppts för konsum-
tion så att det vägda genomsnittliga detalj-
handelspriset enligt 2 mom. kan fastställas. 
Dessutom ska den skattskyldige trots sekre-
tessbestämmelserna lämna behövliga uppgif-
ter till Tullen till grund för de statistiska upp-
gifter om tobaksprodukter som ska sändas till 
Europeiska kommissionen. Tullen utfärdar 
närmare föreskrifter om uppgifternas innehåll 
samt om hur och när de ska lämnas. 

Tullen fastställer det vägda genomsnittliga 
detaljhandelspriset för cigarretter och 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter. Det vägda genomsnittliga detaljhan-
delspriset för cigarretter ska beräknas genom 
att det totala värdet av alla cigarretter som 
frisläppts för konsumtion, på grundval av de-
taljhandelspriset inklusive alla skatter, divi-
deras med den totala kvantiteten cigarretter 
som frisläppts för konsumtion. Det vägda 
genomsnittliga detaljhandelspriset för 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter ska beräknas genom att det totala värdet 
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av all finskuren tobak avsedd att rullas till ci-
garretter som frisläppts för konsumtion, på 
grundval av detaljhandelspriset inklusive alla 
skatter, divideras med den totala kvantiteten 

finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter som frisläppts för konsumtion. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
 

11. 

Lag 

om ändring av 2 § i avfallsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i avfallsskattelagen (1126/2010) 2 § som följer: 

 
2 § 

Behörig myndighet 

Tullen sköter verkställandet av och tillsy-
nen över beskattningen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 
 
 

————— 
 
 

12. 

Lag 

om ändring av bilskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 96 § och 
ändras 2 § 2 mom., 27 b § 1 mom. 5 punkten, 30 § 3 mom., 32 § 1 mom., 34 b § 2 mom., 

34 c § 3 mom., 39 §, 40 § 2 mom., 50 § 1 och 3 mom., 51 § 1 och 2 mom., 52 § 1 mom., 54 § 
1 och 3 mom., 55 §, 67 § 1 och 4 mom., 69 § 2, 3 och 5 mom., 70 § 1–4 mom., 71 § 4 mom., 
73, 78 och 84 § samt 86 § 3 mom., 

av dem 27 b § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 193/2011, 30 § 3 mom. sådant det ly-
der i lag 421/2001, 34 b § 2 mom. sådant det lyder i lag 1277/2004, 34 c § 3 mom. sådant det 
lyder i lag 1450/2006, 39 § sådan den lyder i lag 5/2009 och 1316/2011, 40 § 2 mom. och 54 § 
1 mom. sådana de lyder i lag 5/2009, 50 § 1 och 2 mom., 52 § 1 mom., 54 § 3 mom., 67 § 1 
och 4 mom., 69 § 2 mom., 70 § 2–4 mom., 71 § 4 mom., 73, 78 och 84 § samt 86 § 3 mom. 
sådana de lyder i lag 1324/2009, 51 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 925/2001, 55 § så-
dan den lyder i lag 248/2008, 267/2008 och 1324/2009 samt 69 § 3 och 5 mom. och 70 § 1, 3 
och 4 mom. sådana de lyder i lag 267/2008, som följer: 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en fysisk person som är stadigvarande 
bosatt i en annan stat än Finland temporärt 

till landet för in ett fordon som är registrerat i 
en annan stat än Finland och använder det 
enbart för sina egna behov under en sam-
manhängande eller inte sammanhängande tid 
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av högst sex månader inom loppet av en 
tolvmånadersperiod eller under en sådan 
längre tid som Tullen bestämmer med stöd 
av 32 §, betraktas detta dock inte som skatte-
pliktig användning av fordon, förutsatt att 
användningen inte har samband med att for-
donet köps till Finland. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

27 b § 
Den nedsättning av bilskatten som avses i 

25 § beviljas även då följande villkor upp-
fylls: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) när den i 2 punkten avsedda tiden då 
fordonet kommit i den inflyttandes ägo börjat 
har det gjorts en anmälan till Tullen om for-
donet, varav framgår fordonets identifie-
ringsuppgifter, uppgifter om anskaffningen 
av fordonet, vistelsen på det område som av-
ses i 1 punkten och den planerade förvaring-
en av fordonet. Tullen får utfärda närmare fö-
reskrifter om innehållet i anmälan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

30 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelserna i denna paragraf gäller 
inte ett i Finland tidigare registrerat fordon 
för vilket bilskatten i samband med inflytt-
ning har nedsatts på det sätt som anges i 
25 §, men för vars del den i 27 § föreskrivna 
tiden för skattefri överlåtelse inte har löpt ut 
förrän fordonet omregistreras. Om ett sådant 
fordon registreras eller borde registreras i 
Finland, uppbärs skatt för fordonet enligt 
grunderna i denna lag till den del som belop-
pet av denna skatt överstiger den tidigare be-
talda skatten för fordonet. Debiteringen av 
skatten sköts då av Tullen. 
 
 

32 § 
På ansökan kan Tullen på de villkor som 

den bestämmer förlänga den tid för tillfällig 
användning som anges i 2 § 2 mom. med 
högst ett år. Ansökan om förlängning ska gö-
ras innan tiden löper ut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

34 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Innan ett fordon första gången tas i an-
vändning i trafik i Finland på det sätt som 
avses i 1 mom. ska anmälan om detta göras 
till Tullen. Anmälan ska åtminstone innehålla 
uppgifter om den person som använder for-
donet, arbetsgivare och den plats utanför Fin-
land där arbetet utförs. Tullen kan utfärda 
närmare föreskrifter om innehållet i anmälan. 
En anmälan om fordonets användning för-
sedd med Tullens mottagningsbevis ska fin-
nas med i fordonet när det är i trafik. 
 

34 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen beviljar på ansökan tillstånd till 
skattefri användning av ett fordon för en pe-
riod av 12 månader. I tillståndet fastställs 
villkoren för vilken typ av användning av ett 
fordon som anses vara tillfälligt skattefri på 
det sätt som bestäms i denna paragraf. Tullen 
kan meddela närmare föreskrifter om utred-
ningar som krävs till stöd för ansökan samt 
om ansökningsförfarandet. Tillståndet som 
berättigar till skattefri användning av ett for-
don ska medföras när fordonet används i tra-
fik. Om användningen av fordonet inte läng-
re uppfyller villkoren för skattefrihet, ska 
detta anmälas till Tullen, som kan återkalla 
tillståndet. Vid försummelse av anmälan 
verkställs efterbeskattning enligt vad som be-
stäms i 57 §. 
 
 

39 § 
Tullen kan som registrerat ombud godkän-

na en sådan importör eller i Finland verksam 
tillverkare av fordon som utövar regelbunden 
affärsverksamhet. Den som utses till registre-
rat ombud ska vara tillförlitlig och sakkunnig 
samt kunna göra de anmälningar som avses i 
denna lag i maskinläsbar form. Tullen med-
delar närmare föreskrifter om anmälningar i 
maskinläsbar form. Ett registrerat ombud ska 
ställa sådan säkerhet som Tullen fordrar. 

Om ett ombud inte längre kan anses upp-
fylla de villkor som gäller enligt 1 mom., kan 
Tullen återkalla registreringen. Tullen får 
återkalla en registrering tillfälligt, för högst 
30 dagar, utan att höra det registrerade om-
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budet, om denne underlåtit att betala skatt el-
ler att deklarera. 
 

40 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett registrerat ombud anmäler fordon för 
beskattning för en period vars längd Tullen 
bestämmer. Tullen bestämmer även den tid-
punkt när bilskattedeklarationen ska avges. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

50 § 
Tullen kan av särskilda skäl på ansökan 

och på de villkor den bestämmer nedsätta el-
ler helt avlyfta sådana bilskatter, försenings-
räntor, skattetillägg, dröjsmålsräntor, restav-
gifter samt räntor med anledning av uppskov 
som betalats eller ska betalas. Om Trafiksä-
kerhetsverket ska påföra eller har påfört skat-
ten, avgör Trafiksäkerhetsverket ansökan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen kan av särskilda skäl på ansökan 
och på de villkor som finansministeriet be-
stämmer bevilja uppskov med betalningen av 
skatten. Trafiksäkerhetsverket avgör en an-
sökan som gäller skatt som Trafiksäkerhets-
verket har debiterat. Finansministeriet kan 
överta avgörandet av ett uppskovsärende. 
Ministeriet bestämmer då uppskovsvillkoren 
i sitt beslut med anledning av ansökan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

51 § 
När vid första registreringen av en bil som 

ägare eller innehavare har registrerats en in-
valid, vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 
80 procent på grund av rörelse- eller synska-
da och i vars personliga bruk bilen kommer, 
eller en invalid, vars varaktiga invaliditets-
grad är minst 60 procent och för vilken an-
skaffningen av en bil fyller ett väsentligt be-
hov för att han ska kunna sköta sin tjänst, sitt 
arbete eller sina yrkesutbildningsstudier, ska 
Tullen på ansökan och på de villkor som den 
ställer bestämma att skatten ska återbetalas 
av statens medel, dock högst 3 770 euro. Om 
sökanden genom anteckning i körkortet eller 
på något annat sätt tillförlitligt styrker att han 
bör använda bil med automatväxel, återbeta-
las i skatt, under ovan nämnda förutsättning-
ar, högst 4 980 euro. Om bilen har varit i in-
nehavarens bruk, återbetalas skatten först se-

dan denne har blivit registrerad som bilens 
ägare. Ansökan kan göras innan sökanden 
blivit registrerad som bilens ägare, men den 
ska göras inom 6 månader från det sökanden 
antecknades i registret som bilens ägare. I 
annat fall har rätten till återbäring förverkats. 

När vid första registreringen av en bil som 
ägare eller innehavare har registrerats en in-
valid, vars rörelseförmåga på grund av att 
han saknar det ena eller båda benen eller på 
grund av deras bristande funktion är så ned-
satt att hans varaktiga invaliditetsgrad är 
minst 40 procent, ska Tullen på ansökan och 
på de villkor som föreskrivs i 1 mom. be-
stämma att 60 procent av skatten ska återbe-
talas av statens medel, dock högst 2 460 
euro. Återbäring beviljas endast för en bil 
vars anskaffning fyller ett väsentligt behov 
för invaliden för att han ska kunna sköta sin 
tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildnings-
studier. Ansökan kan göras innan sökanden 
har blivit registrerad som bilens ägare, men 
den ska göras senast inom den tid som nämns 
i 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

52 § 
Om användningen av ett fordon har förbju-

dits med stöd av denna lag, kan Tullen eller 
Trafiksäkerhetsverket, på ansökan och på de 
villkor som de bestämmer, av särskilda skäl 
för en bestämd tid eller helt och hållet åter-
kalla användningsförbudet. Ansökan kan gö-
ras av fordonets ägare eller innehavare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

54 § 
Den bilbeskattning som ska verkställas in-

nan ett fordon första gången registreras eller 
tas i bruk ankommer på Tullen. Tullen sköter 
också debiteringen av skatt i sådana fall som 
avses i 22, 22 a, 27 och 36 § samt återbäring-
en av skatt och eventuell ny beskattning en-
ligt 34 d §. I Tullens arbetsordning bestäms 
om den interna fördelningen av Tullens be-
hörighet och uppgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den allmänna ledningen av och tillsynen 
över bilbeskattningen ankommer på Tullen. 
Skatteförvaltningen har dock hand om den 
allmänna ledningen av och tillsynen över den 
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bilbeskattning som ankommer på Trafiksä-
kerhetsverket. 
 

55 § 
Vid sådan beskattning som avses i 

54 § 1 mom. bevakas statens intresse av ett 
tullombud eller en annan statlig intressebe-
vakare på det sätt som föreskrivs i lagen om 
Tullens organisation (   /   ). Vid den bilbe-
skattning som ankommer på Trafiksäkerhets-
verket bevakas statens intresse av Skatteför-
valtningens Enhet för bevakning av skatteta-
garnas rätt. 

Den statliga intressebevakaren hörs och 
delges beslut så att intressebevakaren ges till-
fälle att ta del av ett beslut och av de hand-
lingar som ligger till grund för beslutet, om 
inte något annat bestäms i 69 eller 70 §. 
 
 

67 § 
Om saken är av synnerlig vikt för sökanden 

kan Tullen eller Trafiksäkerhetsverket på an-
sökan meddela förhandsavgörande om hur 
denna lag ska tillämpas vid beskattningen av 
sökandens fordon. Förhandsavgörande ges 
dock inte i fråga om beskattningsvärdet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ärenden som gäller förhandsavgörande ska 
i Tullen, Trafiksäkerhetsverket, förvaltnings-
domstolen och högsta förvaltningsdomstolen 
behandlas skyndsamt. I ett beslut genom vil-
ket det bestäms att förhandsavgörande inte 
meddelas får ändring inte sökas genom be-
svär. 
 
 

69 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rätt att på statens vägnar söka ändring i ett 
beslut har en sådan statlig intressebevakare 
som avses i 55 §. 

Tiden för rättelseyrkande är tre år från in-
gången av kalenderåret efter det år då skatten 
fastställdes eller återbars, dock alltid minst 
60 dagar från delfåendet av beslutet. För Tul-
lens rättsbevakningsenhet eller Enheten för 
bevakning av skattetagarnas rätt är tiden för 
framställande av rättelseyrkande 30 dagar 
från det att beslutet fattades. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Myndigheten ska med anledning av ett rät-
telseyrkande som lämnats in av den skatt-
skyldige ge den statliga intressebevakaren 
och, då ett rättelseyrkande lämnats in av den 
statliga intressebevakaren, ge den skattskyl-
dige tillfälle att avge bemötande samt vid be-
hov även ge den som lämnat in rättelseyr-
kande tillfälle att avge genmäle. Bestämmel-
ser om avgörande av ärenden utan att parter-
na hörs finns i 34 § 2 mom. i förvaltningsla-
gen (434/2003). 
 

70 § 
Ändring i beslut som fattats med anledning 

av rättelseyrkande och i beslut om något an-
nat än fastställande eller återbärande av skatt 
söks genom besvär hos den förvaltningsdom-
stol inom vars domkrets den skattskyldiges 
eller någon annan till ändringssökande berät-
tigad parts hemkommun eller sammanslut-
nings hemort fanns då det beslut som avses i 
69 § 1 mom. eller något annat beslut än ett 
beslut om bestämmande eller återbärande av 
skatt fattades. Om det i fråga om den skatt 
som fastställs för fordonet finns flera skatt-
skyldiga eller om det med stöd av vad som 
anförts ovan inte finns någon behörig för-
valtningsdomstol, ska besvär anföras hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Besvärsrätt på statens vägnar har en sådan 
statlig intressebevakare som avses i 55 §. 

Besvärstiden för ett beslut som fattats med 
anledning av ett rättelseyrkande är tre år från 
ingången av kalenderåret efter det år då skat-
ten fastställdes eller återbars, dock alltid 
minst 60 dagar från delfåendet av rättelsebe-
slutet. I andra ärenden är besvärstiden 
30 dagar från delfåendet av beslutet. För en 
statlig intressebevakare är besvärstiden 
30 dagar från det att beslutet fattades. 

Besvärsskriften ska inom besvärstiden 
lämnas till den myndighet vars beslut över-
klagas. Den myndighet som fattat beslutet 
ska ge ett utlåtande med anledning av besvä-
ren. Myndigheten ska med anledning av be-
svär och utlåtande, då besvär anförts av en 
statlig intressebevakare, ge den skattskyldige 
och andra parter och, då besvär anförts av 
den skattskyldige eller andra parter, ge den 
statliga intressebevakaren tillfälle att avge 
bemötande. Vid behov ska den ändringssö-
kande även ges tillfälle att avge genmäle. Be-
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svärsskriften jämte bemötanden, genmälen 
och utlåtanden samt de övriga handlingar 
som uppkommit i ärendet ska utan dröjsmål 
sändas till förvaltningsdomstolen. Utöver vad 
som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996) föreskrivs om avgörande av 
ärenden utan att en part hörs, kan besvär som 
anförts av den skattskyldige eller andra parter 
avgöras utan att Enheten för bevakning av 
skattetagarnas rätt hörs, om skattebeloppet på 
grund av besvären kan ändras med högst 
6 000 euro och om saken inte lämnar rum för 
tolkning eller är oklar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

71 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Besvär ska anföras inom 60 dagar från del-
fåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Besvärsskriften ska inom besvärstiden läm-
nas in till högsta förvaltningsdomstolen eller 
den förvaltningsdomstol som har fattat beslu-
tet. Besvärsrätt på statens vägnar har en så-
dan statlig intressebevakare som avses i 55 §. 
 

73 § 
Om bilskatt har avlyfts eller nedsatts ge-

nom förvaltningsdomstolens beslut, ska Tul-
len eller Trafiksäkerhetsverket, oberoende av 
att ändring söks, betala den överbetalda skat-
ten till den skattskyldige. 

Om högsta förvaltningsdomstolen med an-
ledning av besvär som anförts av en sådan 
statlig intressebevakare som avses i 55 § har 
ändrat förvaltningsdomstolens beslut, ska en 

kopia av högsta förvaltningsdomstolens be-
slut lämnas in till Tullen eller Trafiksäker-
hetsverket, som utan dröjsmål ska debitera 
den skattskyldige det överbetalda beloppet. 
 

78 § 
Om en sådan statlig intressebevakare som 

avses i 55 § anser att den skattskyldige bör 
påföras skatt, ska Tullen eller Trafiksäker-
hetsverket på begäran av denne fatta beslut i 
ärendet. 

84 § 
Den som inte enligt detta kapitel har lämnat 

uppgifter eller visat upp material kan av Tul-
len eller Trafiksäkerhetsverket vid vite åläg-
gas att fullgöra sin skyldighet. 
 

86 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen, Skatteförvaltningen eller Trafiksä-
kerhetsverket kan även bestämma att hand-
lingar för statistiska eller vetenskapliga ut-
redningar ska göras tillgängliga för personer 
eller myndigheter som bedriver forskning på 
området.  Även förvaltningsdomstolens och 
högsta förvaltningsdomstolens beslut kan 
publiceras i oförändrad eller förkortad form, 
dock med utelämnande av parternas namn. 
Uppgifterna får inte lämnas vidare eller an-
vändas utan skattemyndighetens tillstånd för 
något annat syfte än det för vilket de har 
lämnats, om inte något annat bestäms. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
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13. 

Lag 

om ändring av fordonsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 50 § 1 mom., 53 §, 56 § 1 och 2 mom. samt 

61 § 1 mom., 
sådana de lyder, 50�§ 1 mom. och 53 § i lag 249/2008 samt 56 § 1 och 2 mom. och 

61 § 1 mom. i lag 1327/2009, som följer: 
 

50 § 

Anförande av besvär hos förvaltningsdomsto-
len 

I skatteuppbördsmyndighetens beslut med 
stöd av denna lag får ändring sökas genom 
besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Besvärsrätt har den skattskyldige eller någon 
annan som saken gäller och på statens vägnar 
den som enligt 53 § bevakar statens intresse. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

53 § 

Bevakning av statens intresse  

Statens intresse i ärenden som gäller änd-
ringssökande och rättelse bevakas av Enhe-
ten för bevakning av skattetagarnas rätt. Sta-
tens intresse i ärenden som gäller fast skatt 
och konsumtionsskatt enligt 38 § bevakas av 
Tullen eller en annan statlig intressebevakare 
i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om 
Tullens organisation (   /   ). 

Den statliga intressebevakaren hörs och 
delges beslut genom att intressebevakaren 
ges tillfälle att ta del av ett beslut och de 
handlingar som ligger till grund för beslutet. 
 
 

56 § 

Myndigheter 

Skatteuppbördsmyndighet i fråga om for-
donsskatten är Trafiksäkerhetsverket. Tullen 
är dock skatteuppbördsmyndighet i fråga om 
den fasta skatten och konsumtionsskatten. 
Skatteuppbördsmyndighet i landskapet Åland 
är Statens ämbetsverk på Åland, på vilket 
tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om 
Trafiksäkerhetsverket. 

Verkställandet av skattedebiteringen samt 
skatteuppbörden och andra åtgärder i anslut-
ning till beskattningen liksom behandlingen 
av ansökningsärenden och andra ärenden 
som gäller fordonsbeskattningen handhas av 
Trafiksäkerhetsverket, Tullen samt, i fråga 
om fordon som är registrerade i landskapet 
Åland, av Statens ämbetsverk på Åland. Tra-
fiksäkerhetsverket behandlar dock även så-
dana ärenden om skatteuppskov och skatte-
lättnad som gäller skatter som uppbärs av 
Statens ämbetsverk på Åland. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

61 § 

Skattelättnad 

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl 
på ansökan och på de villkor som det be-
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stämmer helt eller delvis bevilja befrielse 
från eller uppskov med betalning av fordons-
skatt som betalats eller ska betalas jämte rän-
ta. Trafiksäkerhetsverket eller finansministe-
riet har rätt att av andra skattemyndigheter få 
uppgifter som behövs för att avgöra ett skat-
telättnadsärende. Tullen avgör ansökningar 
om skattebefrielse eller skatteuppskov som 

gäller sådan fast skatt och konsumtionsskatt 
som avses i 38 §. Uppskov med betalning av 
skatt beviljas på de villkor som finansmini-
steriet bestämt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
 
 
 
 
 

14. 

Lag 

om ändring av lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007) 9 § 2 och 

3 mom., 11 §, 12 § 3 mom., 13 och 14 §, 16 § 2 mom., 17–19 §, 20 § 1, 2 och 4 mom., 21 § 2, 
4 och 5 mom., 22 § 4 mom., 23 och 24 §, 27 § 1 mom. och 28 § som följer: 
 

9 § 

Påförande av bränsleavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om bränsleavgift debiteras på någon annan 

grund än det bränsle som konstaterats i båten 
tas bränsleavgiften ut endast en gång för hela 
det år som beviset på användning av bränslet 
gäller. Bränsleavgift kan debiteras för högst 
fem år räknat från den tidpunkt då Tullen 
fick kännedom om användningen av bränsle-
avgiftsgrundande bränsle i båten. 

Bränsleavgift ska påföras inom två år från 
utgången av det år då Tullen fick kännedom 
om användningen av bränsleavgiftsgrundan-
de bränsle i båten. 
 
 

11 § 

Förbud att föra ut en båt ur landet 

En båt för vilken bränsleavgift ska tas ut 
får inte föras ut ur landet förrän bränsleavgif-
ten är betald. Tullen kan dock tillåta att en 

båt förs ut ur landet, om godtagbar säkerhet 
har ställts för betalningen av bränsleavgiften. 
 

12 § 

Betalning av bränsleavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullen kan sända den avgiftsskyldige en 

betalningspåminnelse om bränsleavgift som 
förfallit till betalning. 
 

13 § 

Myndigheter 

Den allmänna ledningen och tillsynen i 
fråga om bränsleavgiften samt debiteringen 
av avgiften ankommer på Tullen. 

Tillsynen över användningen av bränslen 
utövas av Tullen, polisen och gränsbevak-
ningsväsendet. Dessa har rätt att utföra såda-
na kontroller av bränsle och båtar och ta så-
dana bränsleprov som är nödvändiga för till-
synen över bränsleavgiften och debiteringen 
av den. Om det konstateras att bränsleav-
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giftsgrundande bränsle används i en båt, ska 
tillsynsmyndigheten anmäla detta till Tullen. 
 

14 § 

Användningsförbud 

Om bränsleavgiften inte har betalats inom 
utsatt tid, får en båt inte användas i trafik 
(användningsförbud). Båten får inte använ-
das i trafik, även om äganderätten till eller 
innehavet av båten har överförts på någon 
annan än den avgiftsskyldige. Tullen kan be-
gära handräckning av polisen för att förhind-
ra att båten används. Båten får användas när 
bränsleavgiften har betalats av den betal-
ningsskyldige eller någon annan än den be-
talningsskyldige. 

Tullen kan, på ansökan och på de villkor 
som den bestämmer, av särskilda skäl åter-
kalla ett användningsförbud för viss tid eller 
helt och hållet, om användningsförbudet är 
uppenbart oskäligt. Ansökan kan göras av 
båtens ägare eller innehavare eller av den 
som har påförts bränsleavgiften. 
 

16 § 

Offentlighet och utlämnande av uppgifter 
som gäller bränsleavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullen ska på begäran utfärda intyg över att 

bränsleavgiften för en båt inte är obetald. För 
intyget tas en avgift ut vars belopp bestäms i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). 
 

17 § 

Förhandsavgörande 

Tullen kan på ansökan meddela förhands-
avgörande om tillämpningen av bestämmel-
serna i denna lag, om saken är särskilt viktig 
för sökanden. Förhandsavgörande ges för en 
bestämd tid, dock högst till utgången av ka-
lenderåret efter det att förhandsavgörandet 
meddelats. Om en sökande kräver det, ska ett 
förhandsavgörande som vunnit laga kraft 
med bindande verkan iakttas för den tid av-
görandet gäller. Bestämmelser om den avgift 

som tas ut för förhandsavgörande finns i la-
gen om grunderna för avgifter för vissa för-
handsbeslut (1209/2006). 

Ärenden som gäller förhandsavgörande ska 
behandlas skyndsamt vid Tullen. Ändring får 
inte sökas genom besvär i ett beslut om att 
förhandsavgörande inte meddelas. 
 

18 § 

Rättelse till avgiftstagarens fördel 

Om bränsleavgift har lämnats odebiterad, 
debiterats till för lågt belopp eller återbetalats 
till en avgiftsskyldig utan grund eller till ett 
för stort belopp, kan Tullen rätta beslutet om 
bränsleavgiften inom tre år från utgången av 
det år då bränsleavgiften debiterades eller 
borde ha debiterats eller då beslutet om åter-
betalning av bränsleavgift fattades, om inte 
saken har avgjorts genom beslut med anled-
ning av besvär. Innan rättelse till avgiftstaga-
rens fördel sker ska den avgiftsskyldige ges 
tillfälle att avge bemötande i saken. 
 

19 § 

Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel 

Om Tullen konstaterar att bränsleavgift har 
debiterats till för stort belopp eller återbeta-
lats till för litet belopp, ska den rätta sitt be-
slut och till den avgiftsskyldige återbetala det 
som denne betalat för mycket eller den avgift 
som inte återbetalats, om inte saken har av-
gjorts genom beslut med anledning av be-
svär. Rättelse kan göras inom tre år från in-
gången av kalenderåret efter debiteringen el-
ler återbetalningen av avgiften. 
 

20 § 

Rättelseyrkande 

Ändring i ett beslut om bränsleavgift får 
sökas skriftligen hos Tullen genom rättelse-
yrkande, om inte saken har avgjorts genom 
beslut med anledning av besvär. 

Rätt att söka ändring på statens vägnar har 
den som med stöd av 24 § bevakar statens in-
tresse. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Ett rättelseyrkande ska inom utsatt tid ges 
in till Tullen. Tullen ska med anledning av 
ett rättelseyrkande som lämnats in av den av-
giftsskyldige ge den statliga intressebevaka-
ren och, med anledning av ett rättelseyrkande 
som lämnats in av den statliga intressebeva-
karen, ge den avgiftsskyldige tillfälle att avge 
bemötande samt vid behov även ge den som 
lämnat in rättelseyrkande tillfälle att avge 
genmäle. Bestämmelser om avgörande av 
ärenden utan att parterna hörs finns i 
34 § 2 mom. i förvaltningslagen (434/2003). 
 

21 § 

Anförande av besvär hos förvaltningsdomsto-
len 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätt att på statens vägnar överklaga Tullens 

beslut har den som med stöd av 24 § bevakar 
statens intresse. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Besvärsskriften ska ges in till Tullen, som 
ska ge utlåtande med anledning av besvären. 
Tullen ska med anledning av besvär och utlå-
tande ge den avgiftsskyldige och andra parter 
tillfälle att avge bemötande av besvär anförda 
av en statlig intressebevakare samt en statlig 
intressebevakare tillfälle att avge bemötande 
av besvär anförda av en avgiftsskyldig och 
andra parter. Vid behov ska den ändringssö-
kande även ges tillfälle att avge genmäle. Be-
svärsskriften jämte bemötanden, genmälen 
och utlåtanden samt de övriga handlingar 
som uppkommit i ärendet ska utan dröjsmål 
sändas till förvaltningsdomstolen. 

Besvär som riktats till förvaltningsdomsto-
len men som borde ha anförts som ett rättel-
seyrkande, behandlas som ett rättelseyrkande 
vid Tullen. Då ska beslut om avvisande av 
besvären inte fattas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 § 

Anförande av besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvär ska anföras inom 60 dagar från del-

fåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 

Besvärsskriften ska inom besvärstiden läm-
nas in till högsta förvaltningsdomstolen eller 
den förvaltningsdomstol som har fattat beslu-
tet. Besvärsrätt på statens vägnar har den som 
med stöd av 24 § bevakar statens intresse.  

 
23 § 

Räntebetalningsskyldighet på grund av änd-
ringssökande och Tullens rättelse 

Om bränsleavgiften har avlyfts på grund av 
ändringssökande eller Tullens rättelse eller 
om bränsleavgiften har sänkts, ska till veder-
börande återbetalas det överskjutande belop-
pet jämte en årlig ränta som motsvarar refe-
rensräntan enligt 12 § i räntelagen 
(633/1982) för den halvårsperiod som före-
går kalenderåret i fråga, minskad med två 
procentenheter. Räntan räknas från avgiftsbe-
talningsdagen till återbetalningsdagen. Den 
ränta som betalas för återbetalningen är inte 
skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen. 

Om bränsleavgift med anledning av änd-
ringssökande påförs eller avgiftsbeloppet 
höjs, driver Tullen in bränsleavgiften jämte 
förseningsränta enligt lagen om skattetillägg 
och förseningsränta. 
 

24 § 

Bevakning av statens intresse 

Bestämmelser om statlig intressebevakare i 
ärenden som gäller ändringssökande och rät-
telse finns i lagen om Tullens organisation (   
/   ). 

Den statliga intressebevakaren hörs och 
delges beslut genom att intressebevakaren 
ges tillfälle att ta del av ett beslut och de 
handlingar som ligger till grund för beslutet. 
 
 

27 § 

Återbetalning av grundlös prestation 

Den som visar att han har betalat bränsle-
avgift av misstag har rätt att på ansökan åter-
få det betalda beloppet av Tullen. Som miss-
tag betraktas inte att bränsleavgift har beta-
lats för att undvika att användningen av båten 
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förhindras eller under sådana omständigheter 
där detta syfte kan anses vara uppenbart. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Avgiftslättnad och uppskov med betalningen 

Tullen kan av särskilda skäl på ansökan 
och på de villkor som den bestämmer helt el-
ler delvis bevilja befrielse från bränsleavgift 
och förseningsränta samt ränta som ska beta-
las på grund av uppskov, om det kan anses 

vara uppenbart oskäligt att ta ut dessa till 
fullt belopp. Finansministeriet kan överta av-
görandet av ett principiellt viktigt ärende. 

Tullen kan av särskilda skäl på ansökan 
bevilja uppskov med betalningen av bränsle-
avgift på de villkor som finansministeriet be-
stämmer, om det kan anses uppenbart oskä-
ligt att bränsleavgiften ska betalas inom ut-
satt tid. Finansministeriet kan överta avgö-
randet av ett uppskovsärende. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 
 

————— 
 
 
 
 

15. 

Lag 

om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006) 1 § 2 mom., 

5 § och 8 § 2 mom., 
av dem 1 § 2 mom. och 5 § sådana de lyder i lag 1328/2009, som följer: 

1 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag tillämpas också på sådana an-

sökningar som Tullen eller Trafiksäkerhets-
verket behandlar och som avser Tullens eller 
Trafiksäkerhetsverkets förhandsavgöranden. 
 

5 § 

Fastställande av fasta avgifter 

De beslutsavgifter samt behandlingsavgif-
ter som Skatteförvaltningen och Tullen tar ut 

fastställs genom förordning av finansministe-
riet. De avgifter som Trafiksäkerhetsverket 
tar ut fastställs genom förordning av kom-
munikationsministeriet. 
 

8 § 

Sökande av ändring i en avgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om sökande av ändring i en 

avgift som Tullen har påfört finns i tullagen 
(1466/1994). 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
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16. 

Lag 

om ändring av tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tvångsmedelslagen (450/1987) 1 kap. 6 § 1 mom. 3 punkten samt 5 a kap. 5 § 

3 mom. och 14 § 1 mom., sådana de lyder i lag 480/2010, som följer 
 

1 kap. 

Gripande, anhållande och häktning 

6 § 

Anhållningsberättigad tjänsteman 

Om anhållande beslutar en anhållningsbe-
rättigad tjänsteman. Anhållningsberättigade 
tjänstemän är 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) Tullens brottsbekämpningschef och en 
tullman som av chefen för Tullens bevak-
ningsavdelning eller brottsbekämpningsche-
fen har förordnats till undersökningsledare, 
samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 a kap. 

Teleavlyssning, teleövervakning och tek-
nisk observation 

5 § 

Beslut om åtgärd 

— — — — — — — — — — — — — —  
På framställning av undersökningsledaren 

beslutar den polisman som är chef eller bi-
trädande chef för den polisenhet som ansva-

rar för förundersökningen om annan teknisk 
avlyssning än sådan som avses i 1 mom. Vid 
förundersökning som görs av Tullen fattas 
beslutet av Tullens brottsbekämpningschef 
och vid förundersökning som görs av gräns-
bevakningsväsendet fattas beslutet av avdel-
ningschefen eller biträdande avdelningsche-
fen vid juridiska avdelningen vid staben för 
gränsbevakningsväsendet. Om en allmän 
åklagare är undersökningsledare, fattar denne 
beslutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Ersättning 

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av 
statens medel för de direkta kostnader som 
orsakats av att företaget enligt detta kapitel 
har biträtt myndigheterna och lämnat uppgif-
ter. Beslut om betalning av ersättning fattas 
av chefen för polisinrättningen eller chefen 
för polisens riksomfattande enhet eller någon 
som denne har förordnat, eller av Tullens 
brottsbekämpningschef. Vid gränsbevak-
ningsväsendet fattas beslut om saken av sta-
ben för gränsbevakningsväsendet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
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17. 

Lag 

om ändring av luftfartslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i luftfartslagen (1194/2009) 99 § 3 mom., 108 § 2 mom. och 147 § 2 mom. som föl-

jer: 
 

99 § 

Kapitlets tillämpningsområde och allmänna 
bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polismän beviljas tillstånd och godkännan-

den enligt förordningen om skyddsregler och 
de förordningar som kommissionen utfärdat 
med stöd av den av chefen för den enhet som 
ansvarar för polisverksamheten. Gränsbe-
vakningsmän beviljas motsvarande tillstånd 
och godkännanden av kommendören för 
gränsbevaknings- eller sjöbevakningssektio-
nen och tullmän av chefen för den ansvariga 
enheten vid Tullen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

108 § 

Villkor för inträde till säkerhetskontrollants-
utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från 1 mom. gäller att po-

lismän godkänns för säkerhetskontrollantsut-
bildning av chefen för den enhet som ansva-

rar för polisverksamheten. Gränsbevak-
ningsmän godkänns av kommendören för 
gränsbevaknings- och sjöbevakningssektio-
nen och tullmän av chefen för den ansvariga 
enheten vid Tullen. 
 

147 § 

Åtgärder för ingripande i tillstånd som bevil-
jats personer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från 1 mom. är chefen för 

den enhet som ansvarar för polisverksamhe-
ten behörig myndighet i fråga om godkän-
nande för säkerhetskontrollanter som bevil-
jats polismän. Kommendören för gränsbe-
vaknings- eller sjöbevakningssektionen är 
behörig myndighet i fråga om godkännande 
för säkerhetskontrollanter som beviljats 
gränsbevakningsmän. Chefen för den ansva-
riga enheten vid Tullen är behörig myndighet 
i fråga om godkännande för säkerhetskon-
trollanter som beviljats tullmän. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
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18. 

Lag 

om ändring av 25 och 26 § i lagen om farledsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om farledsavgift (1122/2005) 25 § 1 och 2 mom. samt 26 § 2 mom. som föl-

jer: 
 

25 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut som gäller farledsavgift 
eller återbäring av farledsavgift eller i andra 
beslut av Tullen som meddelats med stöd av 
enna lag får sökas genom besvär hos Hel-
singfors förvaltningsdomstol. Ändring får 
dock inte sökas genom besvär i ett beslut om 
att förhandsavgörande inte meddelas. Be-
svärsrätt på statens vägnar har den som be-
vakar statens intresse enligt 8 § i lagen om 
Tullens organisation (   /   ). Ändring ska sö-
kas skriftligen och besvärsskriften ska inom 
besvärstiden ges in till Tullen. 

Besvärstiden är tre år från ingången av ka-
lenderåret efter det år då farledsavgiften fast-
ställdes eller återbars, dock alltid minst 
60 dagar från delfåendet av beslutet. När be-
svär anförs över beslut om något annat än 
fastställande av farledsavgift är besvärstiden 
30 dagar från delfåendet av beslutet. När 

ändring söks på statens vägnar är besvärsti-
den 30 dagar från det att beslutet fattades. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 § 

Anförande av besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvär ska anföras inom 60 dagar från del-

fåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Besvärsskriften ska inom besvärstiden till-
ställas högsta förvaltningsdomstolen eller 
Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt 
på statens vägnar har den som bevakar sta-
tens intresse enligt 8 § i lagen om Tullens or-
ganisation. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
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19. 

Lag 

om temporär ändring av 181 § i utlänningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i utlänningslagen (301/2004) 181 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

581/2005, som följer: 
 

181 § 

Påförande av påföljdsavgift för transportör  

Påföljdsavgiften för transportör påförs i 
samband med gränskontrollen av kommen-
dören eller biträdande kommendören för den 
gräns- eller sjöbevakningssektion eller che-
fen för den gräns- eller sjöbyrå inom vars 
verksamhetsområde överträdelsen av 173 § i 
denna lag eller 20 § i lagen om behandling av 
personuppgifter vid gränsbevakningsväsen-
det har konstaterats. Om polisen har varit 

gränskontrollmyndighet, påförs påföljdsav-
giften för transportör av en tjänsteman som 
ingår i befälet för polisinrättningen i häradet. 
Om tullmyndigheten har varit gränskontroll-
myndighet, påförs påföljdsavgiften för trans-
portör av en tullman i överordnad ställning 
vid verksamhetsenheten vid den ansvariga 
enheten vid Tullen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  och gäller 

till och med den 31 december 2013. 

————— 
 
 

Helsingfors den 1 november 2012 
Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen 
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Bilagor 
Parallelltext 

2. 

Lag 

om ändring och temporär ändring av tullagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tullagen (1466/1994) 1 och 2 §, temporärt 3 § 1 mom., 4—8 §, 9 § 1, 3 och 4 mom., 

mellanrubriken före 13 §, 14 § 1 och 3 mom., 14 a, 18—20 och 20 b §, temporärt 20 d § 
1 mom., temporärt 20 g § 3 mom., 20 h § 2 mom., mellanrubriken före 21 §, 21 §, 22 § 1 och 
2 mom., 23 § 1 mom., 23 a § 1, 2 och 3 mom., 23 b § 5 mom., 23 c §, 23 d § 1, 2 och 4 mom., 
24 § 1 och 3 mom., 25 § 3 och 4 mom., det inledande stycket i 26 § 1 mom., 26 a §, det inle-
dande stycket i 27 § 1 mom., det inledande stycket i 28 § 1 mom. samt 28 § 2 och 4 mom., 
28 a § 1 och 2 mom., 29 och 30 §, 30 a § 3 mom., 32 §, 33 § 1 och 2 mom., 34 §, 37 § 1 och 
2 mom., 38 §, 40 § 4 mom., temporärt 43 § 2 mom., 43 § 3 mom., 43 a §, 46 § 2 mom., 47 § 4 
mom., temporärt 47 a §, 49 § 1 mom., 50 § 1 mom. samt 52 a och 53 a §, 

av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 331/1996, 8 §, 14 § 3 mom. och 20 b § såda-
na de lyder i lag 331/1996, 3 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 331/1996, 241/2001 
och 774/2003, 7 § sådan den lyder i lag 1240/2001, 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
715/2003, 9 § 3 mom. och 23 b § 5 mom. sådana de lyder i lag 1104/1998, 9 § 4 mom. sådant 
det lyder i lag 764/1999, mellanrubriken före 13 § och det inledande stycket i 27 § 1 mom. så-
dana de lyder i lag 241/2001, 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 65/2003, 14 a § sådan den ly-
der i lag 482/2010, 18 § och 49 § 1 mom. sådana de lyder delvis ändrade i lag 1299/2003, 
20 d § 1 mom., 25 § 3 och 4 mom., 28 a § 1 och 2 mom., 32 §, 37 § 1 mom., 40 § 4 mom., 
43 § 3 mom., 46 § 2 mom., 50 § 1 mom. samt 52 a och 53 a § sådana de lyder i lag 1299/2003, 
20 g § 3 mom., 20 h § 2 mom. 21 §, 23 a § 1, 2 och 3 mom., 23 c §, 23 d § 1, 2 och 4 mom., 
24 § 1 och 3 mom., det inledande stycket i 26 § 1 mom., 26 a § samt 28 § 1, 2 och 4 mom. så-
dana de lyder i lag 774/2003, 22 § 2 mom. sådant det lyder i lag 690/2009, 23 § 1 mom. så-
dant det lyder delvis ändrat i lag 1104/1998, 30 § och 30 a § 3 mom. sådana de lyder i lag 
179/2003, 37 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1378/1997, 38 § sådan den lyder i lag 1378/1997 
och 1299/2003, 42 § 1 mom. sådant det lyder i lag 584/1998, 43 a § sådan den lyder i lag 
844/2006 samt 47 a § sådan den lyder i lag 331/1996, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
På tullbeskattning och tullövervakning av 

varor som importeras från och exporteras till 
tredje land skall denna lag tillämpas vid sidan 
av vad därom bestäms i rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för ge-
menskapen (kodex), i kommissionens förord-
ning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföre-
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 
2913/92 om en tullkodex för gemenskapen 
(tillämpningsförordning) och i rådets förord-
ning (EEG) nr 918/83 om ett gemenskapssy-
stem för tullfriheter (tullfrihetsförordning) el-
ler i annan lagstiftning för Europeiska ge-

1 § 
På tullbeskattning och tullövervakning av va-
ror som importeras från och exporteras till 
tredje land ska denna lag tillämpas vid sidan 
av vad som därom bestäms i rådets förord-
ning (EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för 
gemenskapen, nedan kodexen, i kommissio-
nens förordning (EEG) nr 2454/93 om till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för ge-
menskapen, nedan tillämpningsförordningen, 
och i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 
om upprättandet av ett gemenskapssystem för 
tullbefrielse, nedan förordningen om tullbe-
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menskaperna (gemenskapen). Därtill tilläm-
pas denna lag vid sidan av gemenskapens lag-
stiftning på statistikföring av handeln mellan 
Finland och andra länder samt på undersök-
ning av tullbrott. 

frielse, eller i annan lagstiftning för Europe-
iska unionen (EU). Därtill tillämpas denna 
lag vid sidan av EU:s lagstiftning på statistik-
föring av handeln mellan Finland och andra 
länder samt på undersökning av tullbrott. 

 
2 § 

Befogenheter enligt tullagstiftningen kan 
utövas med iakttagande av gemenskapens 
lagstiftning även inom gemenskapens inre 
trafik för övervakningen av efterföljandet av 
förbud och restriktioner om import och export 
av varor. 

Om importen av en vara förutsätter tillstånd 
av en myndighet men tillstånd inte ännu har 
beviljats när varan förs in på Finlands tullom-
råde, skall varan uppges för tullmyndigheten 
även om den importeras direkt från något an-
nat medlemsland i Europeiska gemenskaper-
na. 

2 § 
Befogenheter enligt tullagstiftningen kan 

utövas med iakttagande av EU:s lagstiftning 
även inom EU:s inre trafik för övervakning-
en av efterföljandet av förbud och restriktio-
ner om import och export av varor. 
 

Om importen av en vara förutsätter till-
stånd av en myndighet men tillstånd inte 
ännu har beviljats när varan förs in på Fin-
lands tullområde, ska varan uppges för Tullen 
även om den importeras direkt från något an-
nat medlemsland i EU. 

 
3 §

I denna lag avses med 
1) Finlands tullområde området som omfat-

tar rikets landområde, territorialvatten och 
luftrum, dock så att tullområdet sträcker sig 
två sjömil utanför territorialvattnets yttre 
gräns, om därom inte internationellt har över-
enskommits något annat, 

2) gemenskapens tullområde området som 
avses i artikel 3 i kodexen, 

3) tredje land område som inte ingår i ge-
menskapens tullområde, 

4) tullåtgärd tjänsteförrättning som hör till 
tullverkets behörighet, med undantag för för-
undersökning av tullbrott, 

5) tullbrott brott som innebär överträdelse 
av stadgandena i denna lag eller någon annan 
lag vars iakttagande tullverket skall övervaka 
eller som tullverket skall verkställa, eller 
överträdelse av stadganden och bestämmelser 
som utfärdats med stöd av dessa, samt i 
46 kap. strafflagen avsett olaga befattningsta-
gande med infört gods, sådant häleri som av-
ses i 32 kap. 1 § 2 mom. strafflagen samt 
även annan sådan överträdelse av stadganden 
i vilken ingår import eller export av egendom, 
 

6) teknisk övervakning iakttagande eller av-
lyssning av på förhand ospecificerad person-
trafik eller godstrafik med hjälp av en teknisk 
anordning samt automatisk upptagning av 

3 §
I denna lag avses med 
1) Finlands tullområde området som om-

fattar rikets landområde, territorialvatten och 
luftrum, dock så att tullområdet sträcker sig 
två sjömil utanför territorialvattnets yttre 
gräns, om inte något annat har överenskom-
mits internationellt, 

2) EU:s tullområde området som avses i 
artikel 3 i kodexen, 

3) tredje land område som inte ingår i EU:s 
tullområde, 

4) tullåtgärd tjänsteförrättning som hör till 
Tullens behörighet, med undantag för förun-
dersökning av tullbrott, 

5) tullbrott brott som innebär överträdelse 
av bestämmelserna i denna lag eller någon 
annan lag vars iakttagande Tullen ska över-
vaka eller som Tullen ska verkställa, eller 
överträdelse av bestämmelser och föreskrifter 
som utfärdats med stöd av dessa, eller sådant 
olaga befattningstagande med infört gods 
som avses i 46 kap. i strafflagen (39/1889) 
och sådant penningtvättsbrott som avses i 
32 kap. i strafflagen samt annan sådan över-
trädelse av bestämmelser som har samband 
med införsel eller utförsel av egendom, 

6) teknisk övervakning iakttagande eller av-
lyssning av på förhand ospecificerad person-
trafik eller godstrafik med hjälp av en teknisk 
anordning samt automatisk upptagning av 
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ljud eller bild, 
7) observation fortlöpande eller upprepat 

inhämtande av information om en viss person 
eller hans verksamhet, 

8) teknisk observation fortlöpande eller 
upprepad, med hjälp av en teknisk anordning 
utförd avlyssning av en viss person och upp-
tagning av ljud (teknisk avlyssning), iaktta-
gande och avbildande av honom (optisk över-
vakning) samt spårning av hur ett transport-
medel eller en vara förflyttar sig (teknisk 
spårning), 

9) undersöknings- och handräckningssy-
stemet som utgör en teknisk del av informa-
tionssystemet för polisärenden samt det först-
nämnda systemets arkivindex det informa-
tionssystem för polisärenden som avses i 
2 kap. 2 § lagen om behandling av person-
uppgifter i polisens verksamhet (761/2003) i 
fråga om de uppgifter som tullverket registre-
rat i uppgifterna om undersökning och hand-
räckning samt i arkivuppgifterna om under-
sökning och handräckning, 

10) teleövervakning inhämtande av hemliga 
identifieringsuppgifter om telemeddelanden 
som har sänts från en teleanslutning eller tele-
terminalutrustning som är kopplad till ett all-
mänt telenät eller till något annat telenät som 
hör till tillämpningsområdet för kommunika-
tionsmarknadslagen (396/1997), eller som har 
mottagits i en sådan teleanslutning eller tele-
terminalutrustning, samt tillfällig stängning 
av en sådan teleanslutning eller teleterminal-
utrustning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

ljud eller bild, 
7) observation fortlöpande eller upprepat 

inhämtande av information om en viss person 
eller dennes verksamhet, 

8) teknisk observation fortlöpande eller 
upprepad, med hjälp av en teknisk anordning 
utförd avlyssning av en viss person och upp-
tagning av ljud (teknisk avlyssning), iaktta-
gande och avbildande av honom (optisk 
övervakning) samt spårning av hur ett fordon 
eller en vara förflyttas (teknisk spårning), 
 

9) undersöknings- och handräckningssy-
stemet som utgör en teknisk del av informa-
tionssystemet för polisärenden samt det 
förstnämnda systemets arkivindex det infor-
mationssystem för polisärenden som avses i 
2 kap. 2 § i lagen om behandling av person-
uppgifter i polisens verksamhet (761/2003) i 
fråga om de uppgifter som Tullen registrerat i 
uppgifterna om undersökning och handräck-
ning samt i arkivuppgifterna om undersök-
ning och handräckning, 

10) teleövervakning inhämtande av hemli-
ga identifieringsuppgifter om telemeddelan-
den som har sänts från en teleanslutning eller 
teleterminalutrustning som är kopplad till ett 
allmänt telenät eller till något annat telenät 
som hör till tillämpningsområdet för kom-
munikationsmarknadslagen (393/2003), eller 
som har mottagits i en sådan teleanslutning 
eller teleterminalutrustning, samt tillfällig 
stängning av en sådan teleanslutning eller te-
leterminalutrustning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 § 

Tullverket är den tullmyndighet och behö-
riga myndighet som avses i gemenskapens 
tullagstiftning om inte annorlunda särskilt 
stadgas. Tullstyrelsen bestämmer till denna 
del om tullverkets interna fördelning av behö-
righet. 

Tullstyrelsen kan även i övrigt bestämma 
om förfaranden enligt gemenskapens tullag-
stiftning, om inte något annat stadgas om 
dem. Finansministeriet kan avgöra ett princi-
piellt eller även i annat avseende betydelse-
fullt ärende, också när det gäller tillämpning 
av gemenskapslagstiftning om sänkning eller 
avskaffande av tull. 

4 § 
Tullen är den tullmyndighet och behöriga 

myndighet som avses i EU:s tullagstiftning 
om inte något annat föreskrivs särskilt. 
 
 
 

Tullen får bestämma om förfaranden enligt 
EU:s lagstiftning, om inte något annat be-
stäms eller föreskrivs om dem. Finansmini-
steriet kan avgöra ett principiellt eller i annat 
avseende betydelsefullt ärende, också när det 
gäller tillämpning av EU:s lagstiftning om 
sänkning eller avskaffande av tull. 
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5 § 
Tullstyrelsen beviljar undantag från 

stadganden om tullfrihet när det är möjligt en-
ligt tullfrihetsförordningen. I beslut som 
meddelats med stöd av denna paragraf får 
ändring inte sökas genom besvär. 

5 § 
Tullen beviljar undantag från bestämmel-

serna om tullfrihet när det är möjligt enligt 
förordningen om tullbefrielse. I beslut som 
meddelats med stöd av denna paragraf får 
ändring inte sökas genom besvär. 

 
6 § 

Tullstyrelsen har rätt att bestämma om det 
förfarande vid utredning av ursprung som 
skall iakttas för att erhålla sådan behandling 
som avses i avtal angående tullförmåner och i 
de tullpreferensarrangemang som tillämpas 
ensidigt av gemenskapen samt i tillämpliga 
delar även om annat förfarande vid ur-
sprungsutredningar. Tullstyrelsen utfärdar vid 
behov bestämmelser även för harmonisering 
av ursprungsreglernas tillämpning. 

Tullstyrelsen kan befullmäktiga ett organ 
med tillräcklig sakkännedom att utfärda all-
männa ursprungsbevis som berättigar till an-
nan behandling än tullförmån. 

6 § 
Tullen får utfärda bestämmelser om det 

förfarande vid utredning av ursprung som ska 
iakttas för att erhålla sådan behandling som 
avses i avtal som gäller tullförmåner och i de 
tullpreferensarrangemang som tillämpas en-
sidigt av EU samt även om annat förfarande 
vid ursprungsutredningar. Tullen får vid be-
hov utfärda bestämmelser även för harmoni-
sering av ursprungsreglernas tillämpning. 
 

Tullen får befullmäktiga ett organ med till-
räcklig sakkännedom att utfärda allmänna ur-
sprungsbevis som berättigar till annan be-
handling än tullförmån. 

 
7 § 

Tullstyrelsen fastställer de omräkningskur-
ser som skall användas när belopp angivna i 
utländsk valuta omräknas i euro vid import 
och export. 

7 § 
Tullen fastställer de omräkningskurser som 

ska användas när belopp angivna i utländsk 
valuta omräknas i euro vid import och ex-
port. 

 
8 § 

Tillstånd att inrätta friområde och frilager 
beviljas av tullstyrelsen på ansökan och på 
villkor som tullstyrelsen bestämmer. Finans-
ministeriet kan dock i ekonomiskt, regional-
politiskt eller även på annat sätt betydelseful-
la fall överta avgörandet av ärendet. 

8 § 
Tillstånd att inrätta friområde och frilager 

beviljas av Tullen på ansökan och på villkor 
som Tullen bestämmer. Finansministeriet kan 
dock i ekonomiskt, regionalpolitiskt eller på 
annat sätt betydelsefulla fall överta avgöran-
det av ärendet. 

 
9 § 

Tullfria är vanliga provianteringsförnöden-
heter för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig 
internationell trafik samt bränsle och smörj-
medel som fartyget för med sig till Finlands 
tullområde eller som levereras till fartyget på 
Finlands tullområde för dess eget bruk, om 
inte något annat bestäms i 4 mom. Tullfrihe-
ten gäller även varor som konsumeras om-
bord på fartyget på Finlands tullområde. Tull-
styrelsen bestämmer om det förfarande som 
skall iakttas när ovan nämnda varor levereras 
till fartyget samt om de redovisningsskyldig-
heter i fråga om alkohol- och tobaksprodukter 
som ansluter sig till övervakningen av provi-

9 § 
Tullfria är vanliga provianteringsförnöden-

heter för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig 
internationell trafik samt bränsle och smörj-
medel som fartyget för med sig till Finlands 
tullområde eller som levereras till fartyget på 
Finlands tullområde för dess eget bruk, om 
inte något annat bestäms i 4 mom. Tullfrihe-
ten gäller även varor som konsumeras om-
bord på fartyget på Finlands tullområde. Tul-
len bestämmer om det förfarande som ska 
iakttas när ovan nämnda varor levereras till 
fartyget samt om de redovisningsskyldigheter 
i fråga om alkohol- och tobaksprodukter som 
ansluter sig till övervakningen av proviante-
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anteringen. Tullmyndigheten har rätt att be-
gränsa mängden tullfria varor som levereras 
till ett fartyg enligt vad som är nödvändigt 
med hänsyn till passagerarantalet, fartygets 
storlek, trafikområdet och andra omständig-
heter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullfria är, enligt bestämmelserna i artikel 
112—116 i tullfrihetsförordningen, bränsle 
och smörjmedel i motorfordon och specialbe-
hållare som kommer till Finlands tullområde 
från tredje land. Bränslet i tanken på ett nytto-
fordon är dock tullfritt upp till en mängd av 
högst 400 liter per resa och bränslet i tanken 
på en specialbehållare upp till en mängd av 
högst 200 liter per resa, när fordonet eller 
specialbehållaren landvägen kommer till Fin-
lands tullområde från ett område utanför Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 

Tullfria är dock inte varor som säljs på en 
resa inom gemenskapen för att medtas som 
resgods. Med resor inom gemenskapen avses 
resor som inte innefattar ett uppehåll utanför 
gemenskapens tullområde eller skatteområde. 
Angående tullplikt för varor som säljs till 
passagerare gäller dessutom vad som bestäms 
i lagen om beskattning i vissa fall av varor, 
som säljes ombord på passagerarfartyg i utri-
kestrafik (397/1969). 

ringen. Tullen har rätt att begränsa mängden 
tullfria varor som levereras till ett fartyg en-
ligt vad som är nödvändigt med hänsyn till 
passagerarantalet, fartygets storlek, trafikom-
rådet och andra omständigheter. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullfria är, enligt bestämmelserna i kapitel 
XXVIII i förordningen om tullbefrielse, 
bränsle och smörjmedel i motorfordon och 
specialbehållare som kommer till Finlands 
tullområde från tredje land. Bränslet i tanken 
på ett nyttofordon är dock tullfritt upp till en 
mängd av högst 400 liter per resa och bräns-
let i tanken på en specialbehållare upp till en 
mängd av högst 200 liter per resa, när fordo-
net eller specialbehållaren landvägen kom-
mer till Finlands tullområde från ett område 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området. 

Tullfria är dock inte varor som säljs på en 
resa inom EU för att medtas som resgods. 
Med resor inom EU avses resor som inte in-
nefattar ett uppehåll utanför EU:s tullområde 
eller skatteområde. Om tullplikt för varor 
som säljs till passagerare föreskrivs dessutom 
i lagen om beskattning i vissa fall av varor, 
som säljes ombord på passagerarfartyg i utri-
kestrafik (397/1969). 

 
Tullmyndighetens befogenheter 

14 § 
För utförande av tullåtgärder har en tull-

myndighet eller annan behörig myndighet rätt 
att 

1) hejda och granska fordon, 
2) hejda person och företa kroppsvisitation 

och kroppsbesiktning av honom när han an-
länder till eller avlägsnar sig från tullområdet 
eller när han besöker fordon eller annan plats, 
där vara lossas, lastas eller förvaras eller även 
ett annat ställe inom tullområdet, om särskild 
orsak därtill föreligger, 

3) kvarhålla och vid behov omhänderta vara 
som inte tullklarerats på behörigt sätt, 

4) ha tillträde till lager, utrymmen och 
andra platser där varor tillverkas, förvaras el-
ler säljs, dock inte till sådan del som används 
enbart som bostad eller som byggnadens bo-
stadsutrymmen, och där utföra behövlig 

Tullens befogenheter 

14 § 
För utförande av tullåtgärder har Tullen el-

ler en annan behörig myndighet rätt att 
 

1) hejda och kontrollera fordon, 
2) hejda personer och företa kroppsvisita-

tion och kroppsbesiktning av dem när de an-
länder till eller avlägsnar sig från tullområdet 
eller när de besöker fordon eller någon annan 
plats, där varor lossas, lastas eller förvaras, 
eller något annat ställe inom tullområdet, om 
det föreligger särskilda skäl till detta, 

3) kvarhålla och vid behov omhänderta en 
vara som inte tullklarerats på behörigt sätt, 

4) ha tillträde till lager, utrymmen och 
andra platser där varor tillverkas, förvaras el-
ler säljs, dock inte till utrymmen som an-
vänds för varaktigt boende, och där utföra 
behövlig kontroll, 
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granskning, 
5) utan att kränka postförsändelsers brev-

hemlighet granska varor samt deras tillverk-
ning och bokföringsmaterial samt granska 
personers medhavda penningtillgångar för att 
avslöja sådan penningtvätt som avses i 
32 kap. 6 § strafflagen, 

6) få nödvändiga handlingar och uppgifter 
som gäller varuhavare, annan sakägare, vara, 
fordon, passagerare och fordonets personal, 
 

7) meddela föreskrifter som gäller lossning, 
lastning, utlämning, transport och lagring av 
varor, 

8) sätta tullsigill, tullås eller annat identifi-
kationsmärke på fordon, vara, lager eller an-
nan plats vilka är under tullövervakning, 

9) avspärra, stänga eller tömma en varas 
tillverknings-, lastnings- eller lossningsplats 
eller annan granskningsplats eller annat om-
råde samt fordon, om det är nödvändigt för att 
upprätthålla allmän säkerhet eller för att utfö-
ra tullåtgärder, samt förbjuda eller begränsa 
trafik på sådan plats och sådant område samt 
rörelse i sådant fordon, 

10) förhindra utförsel av vara från Finlands 
tullområde enligt lagstiftning och internatio-
nella avtalsförpliktelser. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullmyndigheten får kvarhålla en vara som 
skall exporteras eller importeras, om det finns 
grundad anledning till detta för att förebygga 
eller utreda brott. Att varan kvarhållits skall 
utan dröjsmål meddelas den myndighet som 
fattar beslut om tagande i beslag. 

 
5) utan att kränka postförsändelsers brev-

hemlighet kontrollera varor samt deras till-
verkning och bokföringsmaterial samt kon-
trollera personers medhavda penningtill-
gångar för att avslöja sådan penningtvätt som 
avses i 32 kap. 6 § strafflagen, 

6) få nödvändiga handlingar och uppgifter 
som gäller varuhavare, andra sakägare, va-
ror, fordon, passagerare och fordons perso-
nal, 

7) meddela föreskrifter som gäller lossning, 
lastning, utlämning, transport och lagring av 
varor, 

8) sätta tullsigill, tullås eller annat identifi-
kationsmärke på fordon, varor, lager eller 
andra platser som är under tullövervakning, 

9) spärra av, stänga eller tömma en varas 
tillverknings-, lastnings- eller lossningsplats 
eller annan kontrollplats eller annat område 
samt fordon, om det är nödvändigt för att 
upprätthålla allmän säkerhet eller för att utfö-
ra tullåtgärder, samt förbjuda eller begränsa 
trafik på sådan plats och sådant område samt 
rörelse i sådant fordon, 

10) förhindra utförsel av vara från Finlands 
tullområde enligt lagstiftning och internatio-
nella avtalsförpliktelser. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen får kvarhålla en vara som ska expor-
teras eller importeras, om det finns grundad 
anledning till detta för att förebygga eller ut-
reda brott. Att varan kvarhållits ska utan 
dröjsmål meddelas den myndighet som fattar 
beslut om tagande i beslag. 

 
14 a § 

En tullman har rätt att genomföra in- och 
utresekontroller med sådana befogenheter 
som anges i 28, 36 och 38 § i gränsbevak-
ningslagen (578/2005). Dessutom har tullver-
ket vid automatisk identifiering på ett gräns-
övergångsställe motsvarande befogenhet att 
använda bilder och ljud som genereras vid 
övervakning så som därom bestäms om 
gränsbevakningsväsendet i 29 § i gränsbe-
vakningslagen. 

14 a § 
En tullman har rätt att genomföra in- och 

utresekontroller med sådana befogenheter 
som anges för en gränsbevakningsman i 28, 
36 och 38 § i gränsbevakningslagen 
(578/2005). Dessutom har Tullen vid auto-
matisk identifiering på ett gränsövergångs-
ställe motsvarande befogenhet att använda 
bilder och ljud som genereras vid övervak-
ning på det sätt som bestäms om detta i fråga 
om gränsbevakningsväsendet i 29 § i gräns-
bevakningslagen. 

 
18 § 

Var och en skall på uppmaning av Tullsty-
relsen eller tulldistriktet inom utsatt tid för 

18 § 
Var och en ska på uppmaning av Tullen 

inom utsatt tid för tullbeskattning av en an-
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tullbeskattning av annan person eller för där-
av föranlett besvärsärende lämna sådana nöd-
vändiga uppgifter om den andra, vilka fram-
går av handlingar i hans besittning, om upp-
gifterna inte gäller en sådan sak, varom han 
enligt lag har rätt att vägra avge vittnesmål. 
Ingen får dock vägra att lämna uppgifter om 
annans ekonomiska ställning. 
 

Tullstyrelsen kan vid vite ålägga den som 
inte iakttar förpliktelserna enligt 1 mom. eller 
artikel 14 i kodexen att uppfylla dessa för-
pliktelser. 

nan person eller för ett besvärsärende som 
föranleds av tullbeskattning av en annan per-
son lämna sådana nödvändiga uppgifter om 
den andra vilka framgår av handlingar i hans 
eller hennes besittning, om uppgifterna inte 
gäller ett sådant ärende om vilket han eller 
hon enligt lag har rätt att vägra avge vittnes-
mål. Ingen får dock vägra att lämna uppgifter 
om en annans ekonomiska ställning. 

Tullen kan vid vite ålägga den som inte 
iakttar förpliktelserna enligt 1 mom. eller ar-
tikel 14 i kodexen att uppfylla dessa förplik-
telser. 

 
19 § 

Tullmyndighet har rätt att erhålla handräck-
ning av annan myndighet för att utföra ålig-
gande som hör till tullverket. 

19 § 
Tullen har rätt att få handräckning av en 

annan myndighet för att utföra ett åliggande 
som hör till Tullen. 

 
20 § 

Tullmyndighet har rätt att utan ersättning av 
trafikplatsens ägare eller innehavare få till sitt 
förfogande sådana nödvändiga övervaknings-
utrymmen med inventarier som trafiktätheten 
och andra omständigheter förutsätter för utfö-
rande av tullåtgärder. 

20 § 
Tullen har rätt att utan ersättning av trafik-

platsens ägare eller innehavare till sitt förfo-
gande få sådana nödvändiga övervakningsut-
rymmen med inventarier som trafiktätheten 
och andra omständigheter förutsätter för utfö-
rande av tullåtgärder. 

 
20 b § 

På gränsövergångsställen samt i passagerar-
terminaler, på hamnområden avsedda för 
godstrafik, i lagerlokaler avsedda för godstra-
fik och på andra liknande ställen och i lik-
nande utrymmen som tullverket får övervaka 
har tullmyndigheten rätt att, efter att på för-
hand ha meddelat om detta, företa teknisk 
övervakning för förebyggande av tullbrott 
och identifiering av personer misstänkta för 
tullbrott. 

20 b § 
På gränsövergångsställen samt i passage-

rarterminaler, på hamnområden avsedda för 
godstrafik, i lagerlokaler avsedda för godstra-
fik och på andra liknande ställen och i lik-
nande utrymmen som Tullen får övervaka har 
Tullen rätt att, efter att på förhand ha medde-
lat om detta, företa teknisk övervakning för 
förebyggande av tullbrott och identifiering av 
personer misstänkta för tullbrott. 

 
20 d § 

En tullman får utföra teknisk observation av 
en person som inte befinner sig i ett rum eller 
utrymme som används för stadigvarande bo-
ende eller av ett fordon eller en vara, om det 
finns grundad anledning att anta att observa-
tionen kan ge uppgifter som behövs för av-
värjande eller avslöjande av ett tullbrott. För-
ordnande för en åtgärd skall ges av en till 
uppgiften förordnad tullman som tjänstgör 
som chef för tullbrottsbekämpningen samt för 
teknisk avlyssning i mer än tre dygn av che-
fen för Tullstyrelsens bevakningsavdelning 

20 d §
En tullman får utföra teknisk observation 

av en person som inte befinner sig i ett rum 
eller utrymme som används för stadigvarande 
boende eller av ett fordon eller en vara, om 
det finns grundad anledning att anta att ob-
servationen kan ge uppgifter som behövs för 
avvärjande eller avslöjande av ett tullbrott. 
Förordnande för en åtgärd ska ges av en till 
uppgiften förordnad tullman som tjänstgör 
som chef för tullbrottsbekämpningen samt 
för teknisk avlyssning i mer än tre dygn av 
Tullens brottsbekämpningschef eller av en till 
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eller av chefen för en av de enheter vid be-
vakningsavdelningen som ansvarar för tull-
brottsbekämpningen eller av den tjänsteman 
som är chef för tulldistriktet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

uppgiften förordnad anhållningsberättigad 
tullman som tjänstgör inom tullbrottsbe-
kämpningen. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
20 g § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den tullman som utfört teknisk avlyssning 

enligt 20 d § eller teleövervakning enligt 
20 f § 1 och 2 mom. skall utan dröjsmål upp-
rätta protokoll över åtgärden och tillställa 
Tullstyrelsen protokollet. Tullstyrelsen skall 
årligen lämna en berättelse om användningen 
av teknisk avlyssning och teleövervakning 
enligt detta moment till inrikesministeriet. In-
rikesministeriet skall årligen lämna en berät-
telse om tillämpningen av bestämmelserna 
om inhämtande av information till riksdagens 
justitieombudsman. 

20 g § 
— — — — — — — — — — — — — —  
Den tullman som utfört teknisk avlyssning 

enligt 20 d § eller teleövervakning enligt 
20 f § 1 och 2 mom. ska utan dröjsmål upp-
rätta protokoll över åtgärden. Tullen ska årli-
gen lämna en berättelse om användningen av 
teknisk avlyssning och teleövervakning en-
ligt detta moment till inrikesministeriet. Inri-
kesministeriet ska årligen lämna en berättelse 
om tillämpningen av bestämmelserna om in-
hämtande av information till riksdagens justi-
tieombudsman. 

 
20 h § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det föreskrivs särskilt genom lag hur mate-

rial som avses i 1 mom. skall fogas till tull-
verkets personregister. Om en uppgift som 
har erhållits genom teknisk avlyssning hänför 
sig till något annat tullbrott än det för vars 
förhindrande eller avbrytande avlyssningen 
sker, får uppgiften införas i ett personregister 
bara om den gäller ett tullbrott för vars för-
hindrande eller avbrytande avlyssning får ske. 
— — — — — — — — — — — — — —  

20 h § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Det föreskrivs särskilt genom lag hur mate-
rial som avses i 1 mom. ska fogas till Tullens 
personregister. Om en uppgift som har erhål-
lits genom teknisk avlyssning hänför sig till 
något annat tullbrott än det för vars förhind-
rande eller avbrytande avlyssningen sker, får 
uppgiften införas i ett personregister bara om 
den gäller ett tullbrott för vars förhindrande 
eller avbrytande avlyssning får ske. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
Tullverkets personregister 

21 §  
Till tullverkets personregister hör bevak-

ningsdataregistret, undersöknings- och hand-
räckningssystemet som utgör en teknisk del 
av informationssystemet för polisärenden 
samt det förstnämnda systemets arkivindex, 
arkivet inom tullverkets undersöknings- och 
handräckningssystem samt systemet för iden-
tifiering av registreringsskyltar och contain-
rar, Europeiska unionens tullinformationssy-
stem samt de med stöd av 22 § inrättade re-
gistren för skötsel av uppgifter om vilka be-
stäms i lagen om tullverket (228/1991). På 
registren tillämpas personuppgiftslagen 
(523/1999), om inte något annat bestäms i 
denna lag. 

Tullens personregister 

21 § 
Till Tullens personregister hör bevaknings-

dataregistret, undersöknings- och handräck-
ningssystemet som utgör en teknisk del av in-
formationssystemet för polisärenden samt det 
förstnämnda systemets arkivindex, arkivet 
inom tullverkets undersöknings- och hand-
räckningssystem samt systemet för identifie-
ring av registreringsskyltar och containrar, 
Europeiska unionens tullinformationssystem 
samt de med stöd av 22 § inrättade registren 
för skötsel av uppgifter om vilka bestäms i 
lagen om Tullens organisation (   /   ). På re-
gistren tillämpas personuppgiftslagen 
(523/1999), om inte något annat bestäms i 
denna lag. 
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22 § 

Tullverkets personregister kan inrättas för 
1) tullverkets riksomfattande bruk, 
2) bruk av ett eller flera tulldistrikt, 
3) bruk av en person som hör till tullverkets 

personal eller en arbetsgrupp som består av 
tullverkets personal. 

För analyser som görs för att förhindra, av-
slöja och utreda sådana tullbrott som kan 
medföra fängelsestraff får det inrättas tillfäl-
liga register för att användas enligt 1mom. 2 
och 3 punkten. I registret är det tillåtet att 
samköra, lagra och annars behandla uppgifter 
ur de register som nämns i 23, 23 a, 23 c och 
23 d §, uppgifter som tullmyndigheterna in-
hämtat genom kriminalunderrättelseverksam-
het, observationer och iakttagelser i samband 
med ett enskilt uppdrag samt uppgifter ur 
andra datasystem, datafiler och register som 
tullmyndigheterna med stöd av 28   har rätt 
att få uppgifter ur. 
— — — — — — — — — — — — — —  

22 § 
Tullens personregister kan inrättas för 
1) Tullens riksomfattande bruk, 
2) bruk av en eller flera av Tullens verk-

samhetsenheter, 
3) bruk av en arbetsgrupp som består av 

Tullens personal. 
För analyser som görs för att förhindra, av-

slöja och utreda sådana tullbrott som kan 
medföra fängelsestraff får det inrättas tillfäl-
liga register för att användas enligt 1 mom. 2 
och 3 punkten. I registret är det tillåtet att 
samköra, lagra och annars behandla uppgifter 
ur de register som nämns i 23, 23 a, 23 c och 
23 d §, uppgifter som Tullen inhämtat genom 
kriminalunderrättelseverksamhet, observa-
tioner och iakttagelser i samband med ett en-
skilt uppdrag samt uppgifter ur andra sådana 
informationssystem, datafiler och register 
som tullmyndigheterna med stöd av 28 § har 
rätt att få uppgifter ur. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
23 § 

Det bevakningsdataregister som tullstyrel-
sen för är ett permanent personregister avsett 
för tullverkets bruk för förebyggande och ut-
redning av tullbrott. Endast tjänstemän som 
sköter uppgifter som gäller förebyggande och 
utredning av tullbrott kan med hjälp av en 
teknisk anslutning få uppgifter ur registret. 
För registret får inhämtas och i registret infö-
ras uppgifter som behövs för förebyggande 
och utredning av tullbrott och som gäller per-
soner som skäligen kan misstänkas 

1) kommer att göra sig skyldiga eller har 
gjort sig skyldiga till ett sådant brott, varav 
kan följa fängelse, eller 

2) medverkar eller har medverkat till ett så-
dant brott, på vilket kan följa fängelse i mer 
än sex månader. 
— — — — — — — — — — — — — —  

23 § 
Bevakningsdataregistret är ett permanent 

personregister avsett för Tullens bruk för fö-
rebyggande och utredning av tullbrott. En-
dast tjänstemän som sköter uppgifter som 
gäller förebyggande och utredning av tull-
brott kan med hjälp av en teknisk anslutning 
få uppgifter ur registret. För registret får in-
hämtas och i registret införas uppgifter som 
behövs för förebyggande och utredning av 
tullbrott och som gäller personer som skäli-
gen kan misstänkas 

1) komma att göra sig skyldiga eller ha 
gjort sig skyldiga till ett brott på vilket kan 
följa fängelsestraff, eller 

2) medverka eller ha medverkat till ett brott 
på vilket kan följa fängelse i mer än sex må-
nader. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
23 a § 

Undersöknings- och handräckningssystemet 
som utgör en teknisk del av informationssy-
stemet för polisärenden är ett permanent in-
formationssystem som drivs med hjälp av au-
tomatisk databehandling och är avsett för 
tullverkets riksomfattande bruk. För systemet 
får tullverket samla in och registrera i 2 mom. 

23 a §
Undersöknings- och handräckningssyste-

met som utgör en teknisk del av informa-
tionssystemet för polisärenden är ett perma-
nent informationssystem som upprätthålls 
med hjälp av automatisk databehandling och 
som är avsett för Tullens riksomfattande 
bruk. För systemet får Tullen samla in och 
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avsedda uppgifter som är nödvändiga för fö-
rebyggande och utredning av brott som faller 
under tullverkets ansvar samt för åtalspröv-
ning. 

För utförande och registrering av undersök-
ningar och handräckningsuppdrag får uppgif-
ter som erhållits vid förundersökning enligt 
förundersökningslagen, i samband med tull-
myndigheternas åtgärder eller vid utförandet 
av ett handräckningsuppdrag eller i samband 
med tillämpning av tvångsmedelslagen regi-
streras i det undersöknings- och handräck-
ningssystem som utgör en teknisk del av in-
formationssystemet för polisärenden enligt 
följande: 

1) om personer som misstänks för brott 
samt personer som gjort anmälan, uppträder 
som vittnen eller målsägande eller som har 
något annat samband med anmälan, 

2) om rubriceringar i brottsanmälningar och 
övriga anmälningar, tvångsmedel, tullmyn-
digheternas åtgärder samt olika faser i förun-
dersökningen,  

3) om andra nödvändiga beskrivningar, om-
ständigheter och specificeringar som hänför 
sig till tullmyndighetens uppgifter eller åtgär-
der eller till en händelse. 

Arkivindexet som utgör en teknisk del av 
informationssystemet för polisärenden är ett 
permanent informationssystem som drivs 
med hjälp av automatisk databehandling och 
är avsett för tullverkets riksomfattande bruk. 
Av uppgifterna om undersökning och hand-
räckning får tullverket för sökning i arkivet 
samla in och registrera anmälningar, identifi-
kationsuppgifter i fallet samt sammandrag av 
redogörelsen. Uppgifterna får användas för 
förebyggande och utredning av brott som fal-
ler under tullverkets ansvar samt för åtals-
prövning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

registrera uppgifter som avses i 2 mom. och 
som är nödvändiga för förebyggande och ut-
redning av brott som faller under Tullens an-
svar samt för åtalsprövning. 

För utförande och registrering av under-
sökningar och handräckningsuppdrag får 
uppgifter som erhållits vid förundersökning 
enligt förundersökningslagen (449/1987), i 
samband med Tullens åtgärder eller vid utfö-
randet av ett handräckningsuppdrag eller i 
samband med tillämpning av tvångsme-
delslagen registreras i det undersöknings- och 
handräckningssystem som utgör en teknisk 
del av informationssystemet för polisärenden 
enligt följande: 

1) om personer som misstänks för brott 
samt personer som gjort anmälan, uppträder 
som vittnen eller målsägande eller som har 
något annat samband med anmälan, 

2) uppgifter om rubriceringar i brottsan-
mälningar och övriga anmälningar, tvångs-
medel, Tullens åtgärder samt olika faser i 
förundersökningen, 

3) uppgifter om andra nödvändiga beskriv-
ningar, omständigheter och specificeringar 
som hänför sig till Tullens uppgifter eller åt-
gärder eller till en händelse. 

Arkivindexet, som utgör en teknisk del av 
informationssystemet för polisärenden, är ett 
permanent informationssystem som upprätt-
hålls med hjälp av automatisk databehand-
ling och som är avsett för Tullens riksomfat-
tande bruk. Av uppgifterna om undersökning 
och handräckning får Tullen för sökning i re-
gistret samla in och registrera anmälningar, 
identifikationsuppgifter i fallet samt sam-
mandrag av redogörelsen. Uppgifterna får 
användas för förebyggande och utredning av 
brott som faller under Tullens ansvar samt för 
åtalsprövning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
23 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppgifterna i tullinformationssystemet re-

gistreras av tullstyrelsen, som också ansvarar 
för att tullinformationssystemet fungerar på 
ett riktigt sätt i Finland. 

23 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifterna i tullinformationssystemet re-
gistreras av Tullen, som också ansvarar för 
att tullinformationssystemet fungerar på ett 
riktigt sätt i Finland. 

 
23 c § 

Arkivindexet inom tullverkets undersök-
nings- och handräckningssystem är ett per-

23 c § 
Arkivindexet till undersöknings- och hand-

räckningssystemet är ett permanent informa-
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manent informationssystem som drivs med 
hjälp av automatisk databehandling och är 
avsett för tullverkets riksomfattande bruk. Av 
uppgifterna om tullbrott och andra brott får 
tullverket för sökning i arkivet registrera an-
mälningar, identifikationsuppgifter i fallet 
samt sammandrag av redogörelsen. Uppgif-
terna får användas för förebyggande och ut-
redning av brott som faller under tullverkets 
ansvar samt för åtalsprövning. 

tionssystem som upprätthålls med hjälp av 
automatisk databehandling och som är avsett 
för Tullens riksomfattande bruk. Av uppgif-
terna om tullbrott och andra brott får Tullen 
för sökning i arkivet registrera anmälningar, 
identifikationsuppgifter i fallet samt sam-
mandrag av redogörelsen. Uppgifterna får 
användas för förebyggande och utredning av 
brott som faller under Tullens ansvar samt för 
åtalsprövning. 

 
23 d § 

Systemet för identifiering av registrerings-
skyltar och containrar är ett för tullverkets, 
polisens och gränsbevakningsväsendets riks-
omfattande bruk avsett permanent informa-
tionssystem för förebyggande och utredning 
av brott samt för åtalsprövning som drivs med 
hjälp av automatisk databehandling. I syste-
met registreras de uppgifter om fordon och 
containrar som erhålls genom teknisk över-
vakning vid gränsövergångsställena. 

För systemet för identifiering av registre-
ringsskyltar och containrar får tullverket, po-
lisen och gränsbevakningsväsendet förutom 
de uppgifter som registreras enligt 1 mom. 
även samla in och registrera uppgifter som 
behövs för förebyggande och utredning av 
brott samt för åtalsprövning och som gäller 
fordon och registeruppgifter och containrars 
identifieringsmärken samt personer som skä-
ligen kan misstänkas 

1) ha gjort sig eller göra sig skyldiga till 
brott på vilket kan följa fängelse 

2) ha medverkat eller medverka till brott på 
vilket kan följa fängelse i mer än sex måna-
der. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullverket är registeransvarig för systemet 
för identifiering av registreringsskyltar och 
containrar. Polisen och gränsbevakningsvä-
sendet svarar i sin tjänsteutövning för att de 
uppgifter de har registrerat i systemet är kor-
rekta samt för att registreringen och använd-
ningen har laga grund. 

23 d § 
Systemet för identifiering av registrerings-

skyltar och containrar är ett för Tullens, poli-
sens och gränsbevakningsväsendets riksom-
fattande bruk avsett permanent informations-
system för förebyggande och utredning av 
brott samt för åtalsprövning som upprätthålls 
med hjälp av automatisk databehandling. I 
systemet registreras de uppgifter om fordon 
och containrar som erhålls genom teknisk 
övervakning vid gränsövergångsställena. 

För systemet för identifiering av registre-
ringsskyltar och containrar får Tullen, polisen 
och gränsbevakningsväsendet förutom de 
uppgifter som registreras enligt 1 mom. även 
samla in och registrera uppgifter som behövs 
för förebyggande och utredning av brott samt 
för åtalsprövning och som gäller fordon och 
registeruppgifter och containrars identifie-
ringsmärken samt personer som skäligen kan 
misstänkas 

1) ha gjort sig eller göra sig skyldiga till 
brott på vilket kan följa fängelse, 

2) ha medverkat eller medverka till brott på 
vilket kan följa fängelse i mer än sex måna-
der. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen är registeransvarig för systemet för 
identifiering av registreringsskyltar och con-
tainrar. Polisen och gränsbevakningsväsendet 
svarar i sin tjänsteutövning för att de uppgif-
ter de har registrerat i systemet är korrekta 
samt för att registreringen och användningen 
har laga grund. 

 
24 § 

Nödvändigheten av att de personuppgifter 
som registrerats i tullverkets personregister 
bevaras skall granskas minst en gång om året. 
Ur bevakningsdataregistret skall uppgifterna 
utplånas inom tio år efter att den sista uppgif-

24 § 
Nödvändigheten av att de personuppgifter 

som registrerats i Tullens personregister be-
varas ska kontrolleras minst en gång om året. 
Ur bevakningsdataregistret ska uppgifterna 
utplånas inom tio år efter att den sista uppgif-
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ten har införts. Ur undersöknings- och hand-
räckningssystemet som utgör en teknisk del 
av informationssystemet för polisärenden 
samt ur det förstnämnda systemets arkivindex 
skall uppgifterna utplånas på det sätt som an-
ges i 5 kap. 22 § lagen om behandling av per-
sonuppgifter i polisens verksamhet. Uppgif-
terna i arkivet inom tullverkets övervaknings- 
och handräckningssystem skall utplånas se-
nast 50 år efter att anmälan om registrering av 
en uppgift har diarieförts. Ur systemet för 
identifiering av registreringsskyltar och con-
tainrar skall uppgifterna utplånas senast då tio 
år har förflutit sedan uppgiften registrerades. 
De uppgifter som registrerats genom den 
övervakning som avses i 23 d § 1 mom. skall 
dock utplånas senast ett år efter att uppgiften 
registrerades. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga 
skall antecknas som felaktiga och får förva-
ras, om det är nödvändigt för att skydda rät-
tigheterna för den registrerade, någon annan 
part eller en person som är anställd vid tull-
verket. Sådana uppgifter får användas endast 
för nämnda ändamål. En uppgift som konsta-
terats vara felaktig skall utplånas genast när 
den inte längre behövs för att skydda rättig-
heterna, dock senast fem år efter att den ut-
satta tiden för utplåning av uppgiften gått ut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

ten har införts. Ur undersöknings- och hand-
räckningssystemet som utgör en teknisk del 
av informationssystemet för polisärenden 
samt ur det förstnämnda systemets arkivin-
dex ska uppgifterna utplånas på det sätt som 
anges i 5 kap. 22 § i lagen om behandling av 
personuppgifter i polisens verksamhet. Upp-
gifterna i arkivet inom Tullens övervaknings- 
och handräckningssystem ska utplånas senast 
50 år efter att anmälan om registrering av en 
uppgift har diarieförts. Ur systemet för iden-
tifiering av registreringsskyltar och contain-
rar ska uppgifterna utplånas senast då tio år 
har förflutit sedan uppgiften registrerades. De 
uppgifter som registrerats genom den över-
vakning som avses i 23 d § 1 mom. ska dock 
utplånas senast ett år efter att uppgiften regi-
strerades. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga 
ska antecknas som felaktiga och får förvaras, 
om det är nödvändigt för att skydda rättighe-
terna för den registrerade, någon annan part 
eller en person som är anställd vid Tullen. 
Sådana uppgifter får användas endast för 
nämnda ändamål. En uppgift som konstate-
rats vara felaktig ska utplånas genast när den 
inte längre behövs, dock senast fem år efter 
att den utsatta tiden för utplåning av uppgif-
ten gått ut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
25 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullstyrelsen och tulldistriktet får till en så-

dan rättsinnehavare som avses i rådets för-
ordning (EG) nr 3295/94 om åtgärder för att 
förhindra övergång till fri omsättning, export, 
återexport eller hänförande till ett suspensivt 
arrangemang av varumärkesförfalskade och 
pirattillverkade varor lämna uppgifter om 
sannolikt förfalskade eller pirattillverkade va-
ror som avses i förordningen och som tull-
myndigheten har upptäckt.  

Tullstyrelsen eller tulldistriktet får dessut-
om lämna ut uppgifter om affärsverksamhet 
till en myndighet eller ett offentligt samfund 
som med stöd av sina uppgifter har behov av 
att få kännedom om sekretessbelagda fakta. 
En tullmyndighet får även lämna ut andra 
uppgifter, om de i ett enskilt fall behövs för 
att avvärja hot mot liv eller hälsa, brott som 

25 §
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen får till en sådan rättsinnehavare som 
avses i rådets förordning (EG) nr 1383/2003 
om tullmyndigheternas ingripande mot varor 
som misstänks göra intrång i vissa immateri-
ella rättigheter och om vilka åtgärder som 
ska vidtas mot varor som gör intrång i vissa 
immateriella rättigheter lämna uppgifter om 
sannolikt varumärkesförfalskade eller pirat-
tillverkade varor som avses i förordningen 
och som Tullen har upptäckt. 

Tullen får dessutom lämna ut uppgifter om 
affärsverksamhet till en myndighet eller ett 
offentligt samfund som med stöd av sina 
uppgifter har behov av att få kännedom om 
sekretessbelagda fakta. Tullen får även lämna 
ut andra uppgifter, om de i ett enskilt fall be-
hövs för att avvärja hot mot liv eller hälsa, 
brott som riktar sig mot friheten eller omfat-
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riktar sig mot friheten eller omfattande miljö- 
eller egendomsskada. Uppgifterna får inte 
lämnas vidare eller användas utan Tullstyrel-
sens tillstånd för något annat syfte än det för 
vilket de har utlämnats. 

tande miljö- eller egendomsskada. Uppgif-
terna får inte lämnas vidare eller användas 
utan Tullens tillstånd för något annat syfte än 
det för vilket de har utlämnats. 

 
26 §  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får 
tullmyndigheten lämna ut personuppgifter 
även med hjälp av en teknisk anslutning, då 
de behövs av 
— — — — — — — — — — — — — —  

26 § 
Utan hinder av sekretessbestämmelserna 

får Tullen lämna ut personuppgifter även 
med hjälp av en teknisk anslutning, då de be-
hövs av  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
26 a § 

Angående användningen av uppgifter i un-
dersöknings- och handräckningssystemet som 
utgör en teknisk del av informationssystemet 
för polisärenden samt det förstnämnda syste-
mets arkivindex och om utlämnandet av upp-
gifter ur dem gäller vad som bestäms i 4 kap. 
16, 19 och 20 § lagen om behandling av per-
sonuppgifter i polisens verksamhet. Innan 
uppgifter lämnas ut med hjälp av en teknisk 
anslutning skall den som begär uppgifterna 
lägga fram en utredning om att uppgifterna 
skyddas på det sätt som 32 § 1 mom. person-
uppgiftslagen anger. Om utlämnande av tull-
verkets uppgifter till utlandet beslutar dock 
tullmyndigheten. 

26 a § 
Om användningen av uppgifter i undersök-

nings- och handräckningssystemet som utgör 
en teknisk del av informationssystemet för 
polisärenden samt det förstnämnda systemets 
arkivindex och om utlämnandet av uppgifter 
ur dem gäller vad som bestäms i 4 kap. 16, 
19 och 20 § i lagen om behandling av per-
sonuppgifter i polisens verksamhet. Innan 
uppgifter lämnas ut genom teknisk anslutning 
ska den som begär uppgifterna visa att upp-
gifterna är skyddade på det sätt som avses i 
32 § 1 mom. i personuppgiftslagen. Om ut-
lämnande av Tullens uppgifter till utlandet 
beslutar dock Tullen. 

 
27 § 

Tullmyndigheten får till utlandet lämna ut i 
tullverkets personregister införda uppgifter 
samt övriga uppgifter som följer: 
— — — — — — — — — — — — — —  

27 § 
Tullen får till utlandet lämna ut uppgifter 

som införts i Tullens personregister samt öv-
riga uppgifter  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
28 §  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
har tullmyndigheten rätt att, även med hjälp 
av en teknisk anslutning, få uppgifter som 
behövs för skötseln av tullverkets åligganden 
enligt överenskommelse med den registeran-
svarige 
— — — — — — — — — — — — — —  

Innan uppgifter lämnas ut till tullmyndighe-
ten med hjälp av en teknisk anslutning skall 
myndigheten lägga fram en utredning om att 
uppgifterna skyddas på det sätt 32 § 1 mom. 
personuppgiftslagen anger. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullmyndigheten har därtill rätt att för för-
hindrande och utredning av tullbrott av sam-

28 § 
Utan hinder av sekretessbestämmelserna 

har Tullen rätt att, även med hjälp av en tek-
nisk anslutning, få uppgifter som behövs för 
skötseln av Tullens åligganden enligt över-
enskommelse med den registeransvarige 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Innan uppgifter lämnas ut till Tullen med 
hjälp av en teknisk anslutning ska myndighe-
ten lägga fram en utredning om att uppgifter-
na skyddas på det sätt som avses i 32 § 
1 mom. i personuppgiftslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

För förhindrande och undersökning av 
tullbrott har Tullen därtill rätt att av sam-
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fund som idkar televerksamhet erhålla kon-
taktuppgifter om en sådan teleanslutning som 
inte är upptagen i offentlig katalog. En tull-
man har för samma ändamål rätt att få uppgif-
ter om utdelningsadresser av en sammanslut-
ning som bedriver postverksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

fund som idkar televerksamhet erhålla kon-
taktuppgifter om en sådan teleanslutning som 
inte är upptagen i en offentlig katalog. För 
samma ändamål har Tullen rätt att få uppgif-
ter om utdelningsadresser av en sammanslut-
ning som bedriver postverksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
28 a § 

De tullverkets kunder som använder data-
baserad elektronisk dataöverföring delges ett 
bokfört tullbelopp genom ett svarsmeddelan-
de. Kunden anses, om inte annat visas, ha fått 
del av tullbeloppet vid den tidpunkt då 
svarsmeddelandet har anlänt till kundens da-
tasystem. 

Andra tullverkets kunder än de som avses i 
1 mom. delges ett bokfört tullbelopp genom 
ett förtullningsbeslut. Kunden anses, om inte 
annat visas, ha fått del av tullbeloppet den 
dag då förtullningsbeslutet har givits åt kun-
den eller på den sjunde dagen efter den dag 
då förtullningsbeslutet postades. Som den dag 
då förtullningsbeslutet har givits åt en regi-
strerad kund vid tullverket eller postats be-
traktas följande vardag efter fastställandet av 
förtullningsbeslutet. Som den dag då förtull-
ningsbeslutet har givits åt en kontantkund an-
ses den dag då förtullningsbeslutet fastställ-
des. 
— — — — — — — — — — — — — —  

28 a § 
De av Tullens kunder som använder data-

baserad elektronisk dataöverföring delges ett 
bokfört tullbelopp genom ett svarsmeddelan-
de. Kunden anses, om inte annat visas, ha fått 
del av tullbeloppet vid den tidpunkt då 
svarsmeddelandet har anlänt till kundens da-
tasystem. 

Andra kunder hos Tullen än de som avses i 
1 mom. delges ett bokfört tullbelopp genom 
ett förtullningsbeslut. Kunden anses, om inte 
annat visas, ha fått del av tullbeloppet den 
dag då förtullningsbeslutet har givits åt kun-
den eller på den sjunde dagen efter den dag 
då förtullningsbeslutet postades. Som den 
dag då förtullningsbeslutet har givits åt en 
registrerad kund vid Tullen eller postats be-
traktas följande vardag efter fastställandet av 
förtullningsbeslutet. Som den dag då förtull-
ningsbeslutet har givits åt en kontantkund an-
ses den dag då förtullningsbeslutet fastställ-
des. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
29 §  

Tull skall inbetalas på tullverkets konto 
inom 10 dagar från tullräkningens datum, om 
inte tiden förlängts eller betalningsanstånd el-
ler något annat betalningsförfarande beviljats. 
Annan än av tullverket registrerad kund (kon-
tantkund) kan betala tullräkningen också på 
tullanstalt. 

29 § 
Tull ska betalas in på Tullens konto inom 

10 dagar från tullräkningens datum, om inte 
tiden förlängts eller betalningsanstånd eller 
något annat betalningsförfarande beviljats. 
En kund som inte är registrerad av Tullen 
(kontantkund) kan även betala tullräkningen 
vid ett tullkontor. 

 
30 §  

Beträffande följderna av försenad betalning 
av tull samt indrivning av tull i utsökningsväg 
och säkerställande av indrivning av tull till-
lämpas, om inte något annat bestäms i ge-
menskapens lagstiftning, bestämmelserna i 
lagen om skattetillägg och förseningsränta 
(1556/1995), lagen om indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg (367/1961), med 
undantag för bestämmelserna om grundbe-
svär, samt bestämmelserna i lagen om säker-

30 §
Beträffande följderna av försenad betalning 

av tull samt indrivning av tull i utsöknings-
väg och säkerställande av indrivning av tull 
tillämpas, om inte något annat bestäms i 
EU:s lagstiftning, bestämmelserna i lagen om 
skattetillägg och förseningsränta 
(1556/1995), lagen om verkställighet av skat-
ter och avgifter (706/2007), med undantag 
för bestämmelserna om grundbesvär, samt 
bestämmelserna i lagen om säkerställande av 



 RP 145/2012 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

72 

ställande av indrivningen av skatter och av-
gifter (395/1973). 

indrivningen av skatter och avgifter 
(395/1973). 

 
30 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullmyndigheten kan i enskilda fall för för-

hindrande av preskription av fordran eller för 
säkerställande av kreditering av tull fördela 
betalningar på annat sätt än vad som bestäms 
i 1 mom. För säkerställande av en jämlik be-
handling av skattetagarna kan tullmyndighe-
ten i enskilda fall även använda medel från 
den betalningsskyldige i annan ordning än 
den som bestäms i 2 mom. 

30 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen kan i enskilda fall för förhindrande 
av preskription av fordran eller för säkerstäl-
lande av kreditering av tull fördela betalning-
ar på annat sätt än vad som bestäms i 1 mom. 
För säkerställande av en jämlik behandling 
av skattetagarna kan Tullen i enskilda fall 
även använda medel från den betalningsskyl-
dige i annan ordning än den som bestäms i 
2 mom. 

 
32 § 

I felavgift kan fastställas minst 10 och högst 
2 500 euro, om 

1) en i 31 § 1 mom. 1—3 punkten avsedd 
försening eller annan felaktighet gäller ett 
tullförfarande vid vilket tull inte fastställs el-
ler vid vilket tullbeloppet är obetydligt och 
tullhöjning inte har fastställts, eller om en 
ofullständig eller felaktig uppgift eller hand-
ling har avgivits eller lämnats i ansöknings-
förfarande eller i avsikt att få tullförmån, 

2) en försening eller annan felaktighet gäll-
er statistikföring av handeln inom gemenska-
pen, införsel av varor till gemenskapens tull-
område, uppvisande av varor för tullmyndig-
heten, summarisk deklaration och lossning av 
varor som uppvisats för tullmyndigheten samt 
tillfällig förvaring av varor eller annan i ko-
dexen avsedd godkänd tullbehandling än att 
varor hänförs till ett tullförfarande, eller 

3) en annan än i 1 och 2 punkten och i 
31 nämnd skyldighet enligt gemenskapens 
tullagstiftning, enligt denna lag, enligt en för-
ordning som utfärdats med stöd av denna lag 
eller enligt ett beslut eller en föreskrift av 
tullmyndigheten på basis av dessa bestäm-
melser helt eller delvis har försummats. 

32 § 
I felavgift kan fastställas minst 10 och 

högst 2 500 euro, om 
1) en försening eller annan felaktighet som 

avses i 31 § 1 mom. 1—3 punkten gäller ett 
tullförfarande vid vilket tull inte fastställs el-
ler vid vilket tullbeloppet är obetydligt och 
tullhöjning inte har fastställts, eller om en 
ofullständig eller felaktig uppgift eller hand-
ling har lämnats i ett ansökningsförfarande 
eller i avsikt att få tullförmån, 

2) en försening eller annan felaktighet gäll-
er statistikföring av handeln inom EU, inför-
sel av varor till EU:s tullområde, uppvisande 
av varor för Tullen, summarisk deklaration 
och lossning av varor som uppvisats för Tul-
len samt tillfällig förvaring av varor eller an-
nan i kodexen avsedd godkänd tullbehand-
ling än att varor hänförs till ett tullförfarande, 
eller 

3) en annan än i 1 och 2 punkten och i 31 § 
nämnd skyldighet enligt EU:s tullagstiftning, 
enligt denna lag, enligt en förordning som ut-
färdats med stöd av denna lag eller enligt ett 
beslut eller en föreskrift av Tullen på basis av 
dessa bestämmelser helt eller delvis har för-
summats. 

 
33 § 

Tullhöjning enligt 31 § och felavgift enligt 
32 § kan fastställas även efter delgivning av 
tullskuld inom tre år efter tullskuldens upp-
komst, eller om varan är tullfri, efter att tull-
myndigheten godkänt uppgifterna i tulldekla-
rationen. 

Om försening eller annan felaktighet gäller 
statistikföringen av gemenskapens internhan-

33 §
Tullhöjning enligt 31 § och felavgift enligt 

32 § kan fastställas även efter delgivning av 
tullskuld inom tre år efter tullskuldens upp-
komst, eller om varan är tullfri, efter att Tul-
len godkänt uppgifterna i tulldeklarationen. 
 

Om försening eller annan felaktighet gäller 
statistikföringen av handeln inom EU kan 
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del kan felavgift påföras inom tre år efter den 
tidpunkt då statistikdeklaration avgavs eller 
borde ha avgivits. 
— — — — — — — — — — — — — —  

felavgift påföras inom tre år efter den tid-
punkt då statistikdeklaration avgavs eller 
borde ha avgivits. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
34 § 

Icke-gemenskapsvaror kan förstöras eller 
överlåtas till staten på varuhavarens begäran 
under förutsättning att varan anmälts till tul-
len på behörigt sätt och att man enligt be-
stämmelserna i kodexen vidtagit åtgärder för 
att hänföra varan till tullbehandling. En vara 
kan förstöras eller överlåtas till staten även 
efter det att varan överlåtits till fri omsätt-
ning, om importtull återbetalas eller efterges 
enligt artikel 238 i kodexen. 

34 § 
Icke-gemenskapsvaror kan förstöras eller 

överlåtas till staten på varuhavarens begäran 
under förutsättning att varan anmälts till Tul-
len på behörigt sätt och att man enligt be-
stämmelserna i kodexen vidtagit åtgärder för 
att hänföra varan till tullbehandling. En vara 
kan förstöras eller överlåtas till staten även 
efter det att varan överlåtits till fri omsätt-
ning, om importtull återbetalas eller efterges 
enligt artikel 238 i kodexen. 

 
37 § 

Ändring i tullmyndighets beslut får sökas 
genom besvär hos Helsingfors förvaltnings-
domstol. Besvärsrätt på statens vägnar över 
ett tulldistrikts beslut har tullombudet vid 
tulldistriktet och över Tullstyrelsens beslut 
tullombudet vid Tullstyrelsen. 

Besvärsskriften skall inom besvärstiden till-
ställas den tullmyndighet vars beslut överkla-
gas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

37 § 
Ändring i Tullens beslut får sökas genom 

besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Besvärsrätt på statens vägnar över Tullens 
beslut har den som bevakar statens intresse 
enligt 8 § i lagen om Tullens organisation. 
 

Besvärsskriften ska tillställas Tullen inom 
besvärstiden. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
38 § 

Tullmyndighet skall med anledning av be-
svär undersöka om de i artikel 236 i kodexen 
avsedda förutsättningarna för återbetalning 
och eftergift av tull eller förutsättningar för 
rättelse eller korrigering av något annat ären-
de föreligger. Om tullmyndigheten enligt 
framställt yrkande återbetalar eller efterger 
tull eller på annat sätt rättar eller korrigerar 
sitt beslut, förfaller besvären. 

Till den del en i besvären framställd ansö-
kan inte ger anledning till återbetalning eller 
eftergift av tull eller till annan rättelse eller 
korrigering av ett överklagat ärende, skall 
tullmyndigheten avge sitt utlåtande om besvä-
ren och utan dröjsmål ge in handlingarna i 
ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol. 

38 § 
Tullen ska med anledning av besvär under-

söka om de förutsättningar för återbetalning 
och eftergift av tull, eller förutsättningar för 
rättelse eller korrigering av något annat ären-
de som avses i artikel 236 i kodexen förelig-
ger. Om Tullen enligt det yrkande som fram-
ställts återbetalar eller efterger tull eller på 
annat sätt rättar eller korrigerar sitt beslut, 
förfaller besvären. 

Till den del en ansökan som framställs i 
besvären inte ger anledning till återbetalning 
eller eftergift av tull eller till annan rättelse 
eller korrigering av ett överklagat ärende, ska 
Tullen avge sitt utlåtande om besvären och 
utan dröjsmål lämna in handlingarna i ären-
det till Helsingfors förvaltningsdomstol. 

 
40 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvär skall anföras inom 60 dagar från 

delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Besvärsskriften skall inom besvärstiden till-

40 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Besvär ska anföras inom 60 dagar från del-
fåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Besvärsskriften ska inom besvärstiden till-
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ställas högsta förvaltningsdomstolen eller 
Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär an-
förs på statens vägnar av tullombudet vid 
Tullstyrelsen. 

ställas högsta förvaltningsdomstolen eller 
Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt 
på statens vägnar har den som bevakar sta-
tens intresse enligt 8 § i lagen om Tullens 
organisation. 

 
43 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullman har vid förundersökning som ut-

förs av tullmyndighet samma rätt att vidta ut-
redningsåtgärder och använda tvångsmedel 
som polisman vid polismyndighets förunder-
sökning. Om anhållningsberättigade tullmän 
stadgas i 1 kap. 6 § 3 punkten tvångsme-
delslagen. 

Förundersökning som tullmyndigheten ut-
för skall ledas av en anhållningsberättigad 
tullman. Av särskilda skäl får någon annan 
tullman som arbetar med tullbrottsbekämp-
ning förordnas att med begränsade befogen-
heter leda undersökningen. En sådan tullman 
har samma rätt som en anhållningsberättigad 
tjänsteman att besluta om beslag och hus-
rannsakan samt om kroppsvisitation och 
kroppsbesiktning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

43 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En tullman har vid förundersökning som 
utförs av Tullen samma rätt att vidta utred-
ningsåtgärder och använda tvångsmedel som 
en polisman vid en polismyndighets förun-
dersökning. I 1 kap. 6 § 3 punkten i tvångs-
medelslagen föreskrivs om anhållningsberät-
tigade tullmän. 

Förundersökning som utförs av Tullen ska 
ledas av en anhållningsberättigad tullman. 
Av särskilda skäl får någon annan tullman 
som arbetar med tullbrottsbekämpning för-
ordnas att med begränsade befogenheter leda 
undersökningen. En sådan tullman har sam-
ma rätt som en anhållningsberättigad tjäns-
teman att besluta om beslag och husrannsa-
kan samt om kroppsvisitation och kroppsbe-
siktning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

43 a § 
I fråga om behandlingen av anhållna och 

gripna som hålls i förvar hos en tullmyndig-
het iakttas vad som föreskrivs i lagen om be-
handlingen av personer i förvar hos polisen 
(841/2006). 

Bestämmelserna om polisen i den lag som 
nämns i 1 mom. gäller en tullmyndighet i frå-
ga om personer som hålls i förvar hos tull-
myndigheten. Vad som i den nämnda lagen 
bestäms om polismän eller väktare gäller 
tullmännen vid tullverket. Vad som i lagen i 
fråga bestäms om chefen för en förvaringslo-
kal eller en anhållningsberättigad tjänsteman 
som förordnats av chefen gäller chefen för en 
förvaringslokal vid tullverket. 

Med undantag av vad som föreskrivs i 
1) 2 kap. 1 § i den lag som nämns i 1 mom. 

skall Tullstyrelsen godkänna en förvaringslo-
kal som administreras av en tullmyndighet, 

2) 8 kap. 3 § i den lag som nämns i 1 mom. 
skall Tullstyrelsen fastställa ordningsstadgan 
för en förvaringslokal som administreras av 
en tullmyndighet samt fatta beslut om över-

43 a §
I fråga om behandlingen av anhållna och 

gripna som hålls i förvar hos Tullen iakttas 
vad som föreskrivs i lagen om behandlingen 
av personer i förvar hos polisen (841/2006). 
 

Bestämmelserna om polisen i den lag som 
nämns i 1 mom. gäller Tullen i fråga om per-
soner som hålls i förvar hos Tullen. Vad som 
i den nämnda lagen bestäms om polismän el-
ler väktare gäller tullmän. Vad som i lagen i 
fråga bestäms om chefen för en förvaringslo-
kal eller en anhållningsberättigad tjänsteman 
som förordnats av chefen gäller chefen för en 
förvaringslokal vid Tullen. 
 

Med undantag av vad som föreskrivs i 
1) 2 kap. 1 § i den lag som nämns i 1 mom. 

ska Tullen godkänna en förvaringslokal som 
administreras av Tullen, 

2) 8 kap. 3 § i den lag som nämns i 1 mom. 
ska Tullen fastställa ordningsstadgan för en 
förvaringslokal som administreras av Tullen 
samt fatta beslut om övervakning och låsning 
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vakning och låsning av lokalerna, 
3) 17 kap. 3 § 1 mom. i den lag som nämns 

i 1 mom. skall chefen för det berörda tulldi-
striktet fatta beslut om rättelseyrkanden, och 

 
4) 18 kap. 1 § i den lag som nämns i 

1 mom. skall en anhållningsberättigad tjäns-
teman inom det berörda tulldistriktet utses till 
chef för förvaringslokalen. 

av lokalerna, 
3) 17 kap. 3 § 1 mom. i den lag som nämns 

i 1 mom. ska chefen för den ansvariga enhe-
ten vid Tullen fatta beslut om rättelseyrkan-
den, 

4) 18 kap. 1 § i den lag som nämns i 
1 mom. ska en anhållningsberättigad tjäns-
teman utses till chef för förvaringslokalen. 

 
46 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om påföljden för ett brott som undersöks 

av tullverket kan vara ordningsbot, har den i 
1 mom. avsedda tullmannen rätt att förelägga 
ordningsbot på det sätt som föreskrivs i lagen 
om ordningsbotsförfarande (66/1983). I ett 
ordningsbotsärende som behandlas av tull-
verket gäller i fråga om uppgifterna för che-
fen för tulldistriktet vad som i nämnda lag be-
stäms om uppgifterna för chefen för polisdi-
striktet i ordningsbotsärenden. 

46 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om påföljden för ett brott som undersöks 
av Tullen kan vara ordningsbot, har den tull-
man som avses i 1 mom. rätt att förelägga 
ordningsbot på det sätt som föreskrivs i lagen 
om ordningsbotsförfarande (66/1983). I ett 
ordningsbotsärende som behandlas av Tullen 
gäller i fråga om uppgifterna för Tullens 
brottsbekämpningschef vad som i nämnda lag 
bestäms om uppgifterna för chefen för polis-
distriktet i ordningsbotsärenden. De uppgifter 
i ordningsbotsärenden som åligger Tullens 
brottsbekämpningschef kan genom en be-
stämmelse i reglementet för Tullens brottsbe-
kämpning överföras på en annan anhåll-
ningsberättigad tjänsteman vid Tullen. 

 
 

47 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid stämning och annan delgivning som 
tullmyndigheten förrättar skall i tillämpliga 
delar iakttas vad lagen om stämningsmän 
(505/86) och förordningen om stämningsmän 
(506/86) stadgar. 
— — — — — — — — — — — — — —  

47 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid stämning och annan delgivning som 
Tullen förrättar ska bestämmelserna i lagen 
om stämningsmän (505/1986) och förord-
ningen om stämningsmän (506/1986) iakttas. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
47 a § 

Vad 44 § polislagen (493/95) stadgar om 
rätt för den som tillhör polisens personal att 
förtiga uppgifter tillämpas även på den som 
hör till tullverkets personal.. 

47 a § 
Vad som föreskrivs i 44 § polislagen om 

rätt för den som tillhör polisens personal att 
förtiga uppgifter tillämpas även på den som 
tillhör Tullens personal. 

 
49 § 

Beslagtagen vara kan, om inte annorlunda 
stadgas i någon annan lag, innan den förkla-
ras förverkad 

1) utlämnas till ägaren mot av tulldistriktet 
prövad säkerhet, 

2) säljas på auktion, om ägaren samtycker 
därtill eller om varan är svår att förvara, 

49 § 
En beslagtagen vara kan, om inte något 

annat föreskrivs i någon annan lag, innan den 
förklaras förverkad 

1) utlämnas till ägaren mot av Tullen prö-
vad säkerhet, 

2) säljas på auktion, om ägaren samtycker 
till det eller om varan är svår att förvara, 
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3) användas för ett av tullstyrelsen fastställt 
ändamål, om införsel och utförsel av varan är 
förbjuden och den är svår att förvara. 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) användas för ett av Tullen fastställt än-
damål, om införsel och utförsel av varan är 
förbjuden och den är svår att förvara. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
50 § 

Tulldistriktet verkställer utslag som gäller i 
tullbrottmål förverkad egendom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

50 § 
Tullen verkställer beslut som gäller egen-

dom som dömts förverkad i tullbrottmål. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
52 a § 

Tullombudet skall höras och beslut delges 
ombudet så att den tullmyndighet som fattar 
beslutet ger tullombudet tillfälle att sätta sig 
in i beslutet och de handlingar som ligger till 
grund för det. 

52 a § 
Tullombudet ska höras och beslut delges 

ombudet så, att han eller hon ges tillfälle att 
sätta sig in i beslutet och de handlingar som 
ligger till grund för det. 

 
53 a § 

Beträffande uppbörd och betalning av såda-
na avgifter för tullverkets prestationer som 
fastställts med stöd av lagen om grunderna 
för avgifter till staten (150/1992) samt andra 
offentligrättsliga avgifter som uppbärs av 
tullverket samt beträffande ändringssökande 
och dröjsmålspåföljder gäller i tillämpliga de-
lar vad som bestäms om tull. På avgifterna 
tillämpas dock inte bestämmelsen i 53 § om 
det minsta tullbelopp som bokförs. 
 

53 a § 
Beträffande uttag och betalning av sådana 

avgifter för tullverkets prestationer som fast-
ställts med stöd av lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/1992) och andra of-
fentligrättsliga avgifter som tas ut av Tullen 
samt beträffande ändringssökande och 
dröjsmålspåföljder gäller vad som bestäms 
om tull. På avgifterna tillämpas dock inte be-
stämmelsen i 53 § om det minsta tullbelopp 
som bokförs. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

Bestämmelserna i 3 § 1 mom., 20 d § 1 mom., 
20 g § 3 mom., 43 § 2 mom. och 47 a § i la-
gen gäller till och med den 31 december 
2013. 

——— 
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3. 

Lag 

om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 95 e § 2 mom., 160 §, 190 § 5 mom. och 210 § 1 

och 2 mom., 
av dem 95 e�§ 2 mom. sådant det lyder i lag 737/2008, 190�§ 5 mom. sådant det lyder i 

lag 529/2010 och 210�§ 1 och 2�mom. sådana de lyder i lag 246/2008, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

95 e § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En förutsättning för skattefrihet är dessutom 
att den som för in varorna antecknar varorna i 
en förtullningsbok i samband med införseln. 
Tullstyrelsen meddelar närmare föreskrifter 
om utfärdandet av en förtullningsbok och 
dess form och innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

95 e § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En förutsättning för skattefrihet är dessut-
om att den som för in varorna antecknar va-
rorna i en förtullningsbok i samband med in-
förseln. Tullen meddelar närmare föreskrifter 
om utfärdandet av en förtullningsbok och 
dess form och innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

160 § 
Tullverket ansvarar för beskattningen av 

importerade varor och utövar tillsyn över be-
skattningen enligt vad som stadgas särskilt. 

160 § 
Tullen ansvarar för beskattningen av im-

porterade varor och utövar tillsyn över be-
skattningen enligt vad som föreskrivs sär-
skilt. 

 
190 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Förhandsavgörande som gäller skatten på 

import av en vara meddelas av Tullstyrelsen. 
I fråga om meddelande av förhandsavgörande 
och om dess giltighetstid gäller i tillämpliga 
delar vad som bestäms om förhandsavgöran-
de som Skatteförvaltningen meddelat. 

190 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Förhandsavgörande som gäller skatten på 
import av en vara meddelas av Tullen. I fråga 
om meddelande av förhandsavgörande och 
om dess giltighetstid gäller i tillämpliga delar 
vad som bestäms om förhandsavgörande som 
Skatteförvaltningen meddelat. 

 
210 § 

Skatteförvaltningen eller, när en tullmyn-
dighet har uppburit skatten, Tullstyrelsen kan 
av särskilda skäl på ansökan nedsätta eller av-
lyfta sådana mervärdesskatter, skattetillägg, 
dröjsmålsräntor, restavgifter och försenings-
räntor samt räntor med anledning av uppskov 
vilka har betalts eller ska betalas.  

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett principiellt viktigt ärende som handläggs 

210 §
Skatteförvaltningen eller, när Tullen har 

uppburit skatten, den kan av särskilda skäl på 
ansökan nedsätta eller avlyfta sådana mer-
värdesskatter, skattetillägg, dröjsmålsräntor, 
restavgifter och förseningsräntor samt räntor 
med anledning av uppskov vilka har betalts 
eller ska betalas. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett principiellt viktigt ärende som handläggs 
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av Skatteförvaltningen eller tullförvaltningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

av Skatteförvaltningen eller Tullen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
 
 

4. 

Lag 

om ändring av 30 § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- 
och accislagstiftningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislag-

stiftningen (1266/1996) 30 § 2 mom., sådant det lyder i lag 716/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

30 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Säljaren skall be passageraren visa upp sin 
resebiljett eller något annat motsvarande do-
kument samt däri tydligt och varaktigt an-
teckna vilket slag av produkter som säljs, 
mängden och försäljningsdagen samt färd-
riktningen. Tullstyrelsen kan på ansökan ge 
tillstånd till att försäljningskontrollen genom-
förs även på något annat sätt 

30 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Säljaren ska be passageraren visa upp sin 
resebiljett eller något annat motsvarande do-
kument samt i dokumentet tydligt och varak-
tigt anteckna vilket slag av produkter som 
säljs, mängden och försäljningsdagen samt 
färdriktningen. Tullen kan på ansökan ge till-
stånd till att försäljningskontrollen genom-
förs även på något annat sätt. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
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5. 

Lag 

om ändring av punktskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i punktskattelagen (182/2010) 4 §, 19 § 2 mom., 31 § 1—4 och 6 mom., 32 §, 41 § 

2 och 3 mom., 47 §, 70 § 1 mom., 98 §, 104 § 1 och 3 mom., 105 § 1—4 mom., 107 § samt 
108 § 4—6 mom., och 

fogas till lagen en ny 107 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Behörig myndighet 

Tullverket svarar för verkställande och 
övervakning av punktbeskattning och för 
andra myndighetsuppgifter enligt denna lag 
eller respektive lagar om punktskatt eller ac-
cis. Tullstyrelsen utfärdar föreskrifter om 
tullverkets interna behörighet och uppgifts-
fördelning. 

Om inte något annat föreskrivs i denna lag 
ska tullagen tillämpas i fråga om tullmyndig-
hetens befogenheter och åtgärder. 

4 § 

Behörig myndighet 

Tullen svarar för verkställande och över-
vakning av punktbeskattning och för andra 
myndighetsuppgifter enligt denna lag eller 
respektive lagar om punktskatt eller accis. 
Bestämmelser om Tullens interna behörighet 
och uppgiftsfördelning finns i lagen om Tul-
lens organisation (   /   ). 

Om inte något annat föreskrivs i denna lag 
ska tullagen tillämpas i fråga om Tullens be-
fogenheter och åtgärder. 

 
19 § 

Skattefrihet för proviantering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullstyrelsen kan utfärda närmare föreskrif-

ter om det förfarande som ska iakttas vid för-
värv och leverans av produkter för ändamål 
som avses i 1 mom. Tullmyndigheten har rätt 
att begränsa den kvantitet produkter som 
skattefritt levereras till ett fartyg enligt vad 
som behövs med hänsyn till passageraranta-
let, fartygets storlek, trafikområdet och andra 
omständigheter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

19 § 

Skattefrihet för proviantering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullen kan utfärda närmare föreskrifter om 

det förfarande som ska iakttas vid förvärv 
och leverans av produkter för ändamål som 
avses i 1 mom. Tullen har rätt att begränsa 
den kvantitet produkter som skattefritt leve-
reras till ett fartyg enligt vad som behövs 
med hänsyn till passagerarantalet, fartygets 
storlek, trafikområdet och andra omständig-
heter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
31 § 

Inlämnande av skattedeklaration 

Skattskyldiga som deklarerar per skattepe-
riod ska tillställa tullmyndigheten en deklara-

31 §

Inlämnande av skattedeklaration 

Skattskyldiga som deklarerar per skattepe-
riod ska tillställa Tullen en deklaration för 
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tion för varje skatteperiod senast den 18 da-
gen i kalendermånaden efter skatteperioden. 

Andra skattskyldiga än de som avses i 
1 mom. ska till tullmyndigheten lämna in en 
skattedeklaration inom fyra vardagar efter 
den dag då produkterna togs emot eller skyl-
digheten att betala skatt annars uppkom, den-
na dag medräknad. Som vardag anses inte 
helgfri lördag. Tidsfristen fyra vardagar för 
inlämnande av deklaration tillämpas inte om 
det vid en granskning eller på annat sätt kon-
stateras att produkterna har förts in i landet 
eller tagits emot i strid med denna lags be-
stämmelser om beskattning och övervakning. 

Tullstyrelsen kan av grundad anledning 
ålägga en skattskyldig att lämna in en skatte-
deklaration vid någon annan tidpunkt än vad 
som föreskrivs i 1 och 2 mom. eller att lämna 
in en skattedeklaration som är gemensam för 
två eller flera skatteupplag. 

Skattedeklarationen ska innehålla de upp-
gifter som behövs för att konstatera hur stort 
skatteuttaget ska vara samt uppgifter om skat-
tefria leveranser per produktgrupp. Godkända 
upplagshavare ska lämna in en särskild skat-
tedeklaration för varje skatteupplag. Skatte-
deklarationen ska lämnas på en blankett som 
fastställts av Tullstyrelsen och undertecknas 
av den skattskyldige. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Skattedeklarationen anses vara inlämnad då 
den har anlänt till tullmyndigheten. Bestäm-
melser om ankomsttidpunkten finns i 10 § i 
lagen om elektronisk kommunikation i myn-
digheternas verksamhet (13/2003) och i 18 § i 
förvaltningslagen (434/2003). 

varje skatteperiod senast den 18 dagen i ka-
lendermånaden efter skatteperioden. 

Andra skattskyldiga än de som avses i 
1 mom. ska lämna in en skattedeklaration till 
Tullen inom fyra vardagar efter den dag då 
produkterna togs emot eller skyldigheten att 
betala skatt annars uppkom, denna dag med-
räknad. Som vardag anses inte helgfri lördag. 
Tidsfristen fyra vardagar för inlämnande av 
deklaration tillämpas inte om det vid en kon-
troll eller på annat sätt konstateras att pro-
dukterna har förts in i landet eller tagits emot 
i strid med denna lags bestämmelser om be-
skattning och övervakning. 

Tullen kan av grundad anledning ålägga en 
skattskyldig att lämna in en skattedeklaration 
vid någon annan tidpunkt än vad som före-
skrivs i 1 och 2 mom. eller att lämna in en 
skattedeklaration som är gemensam för två 
eller flera skatteupplag. 

Skattedeklarationen ska innehålla de upp-
gifter som behövs för att konstatera hur stort 
skatteuttaget ska vara samt uppgifter om 
skattefria leveranser per produktgrupp. God-
kända upplagshavare ska lämna in en särskild 
skattedeklaration för varje skatteupplag. 
Skattedeklarationen ska lämnas på en blan-
kett som fastställts av Tullen och underteck-
nas av den skattskyldige. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Skattedeklarationen anses vara inlämnad då 
den har anlänt till Tullen. Bestämmelser om 
ankomsttidpunkten finns i 10 § i lagen om 
elektronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet (13/2003) och i 18 § i förvalt-
ningslagen (434/2003). 

 
 
 

32 § 

Närmare föreskrifter om inlämnande av elek-
tronisk skattedeklaration 

Tullstyrelsen utfärdar närmare föreskrifter 
om införande av systemet med elektroniska 
skattedeklarationer, vilka produkter och skatt-
skyldiga det omfattar samt med vilka elektro-
niska förfaranden och certifierings- eller iden-
tifieringsmetoder elektroniska skattedeklara-
tioner kan lämnas in. 

32 § 

Närmare föreskrifter om inlämnande av elek-
tronisk skattedeklaration 

Tullen utfärdar närmare föreskrifter om in-
förande av systemet med elektroniska skatte-
deklarationer, vilka produkter och skattskyl-
diga det omfattar samt med vilka elektronis-
ka förfaranden och certifierings- eller identi-
fieringsmetoder elektroniska skattedeklara-
tioner kan lämnas in. 
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41 § 

Delgivning av beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett beslut med anledning av en elektronisk 

deklaration eller ansökan kan delges också 
elektroniskt med ett meddelande om att be-
slutet kan hämtas via tullmyndighetens data-
system. Beslutet anses då ha delfåtts vardagen 
efter den dag då beslutet kunde hämtas via 
tullmyndighetens datasystem. 

Tullombudet delges ett beslut så att tullom-
budet får tillfälle att ta del av beslutet och de 
handlingar som ligger till grund för det. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

41 § 

Delgivning av beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett beslut med anledning av en elektronisk 

deklaration eller ansökan kan delges också 
elektroniskt med ett meddelande om att be-
slutet kan hämtas via Tullens informationssy-
stem. Beslutet anses då ha delfåtts vardagen 
efter den dag då beslutet kunde hämtas via 
Tullens informationssystem. 

Beslutet delges en sådan statlig intressebe-
vakare som avses i 107 § så att denne får till-
fälle att ta del av beslutet och de handlingar 
som ligger till grund för det. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
47 § 

Skatteuppbörd 

Om inte något annat föreskrivs i denna lag 
eller med stöd av den ska i fråga om uppbörd 
och indrivning av, ansvar för och återbetal-
ning av punktskatt i tillämpiliga delar iakttas 
lagen om skatteuppbörd (609/2005) eller vad 
som bestäms eller föreskrivs med stöd av den, 
varvid tullmyndigheten är den skatteupp-
bördsmyndighet som avses i lagen om skatte-
uppbörd. 

47 § 

Skatteuppbörd 

Om inte något annat föreskrivs i denna lag 
eller med stöd av den ska i fråga om uppbörd 
och indrivning av, ansvar för och återbetal-
ning av punktskatt iakttas lagen om skatte-
uppbörd (609/2005) eller vad som bestäms 
eller föreskrivs med stöd av den, varvid Tul-
len är den skatteuppbördsmyndighet som av-
ses i lagen om skatteuppbörd. 

 
70 § 

Närmare föreskrifter om införande och an-
vändning av det datoriserade systemet 

Tullstyrelsen utfärdar närmare föreskrifter 
om användningen av det datoriserade syste-
met, om elektroniska administrativa doku-
ments informationsinnehåll samt om de certi-
fierings- eller identifieringsmetoder som kan 
användas för utfärdande av elektroniska ad-
ministrativa dokument. 
— — — — — — — — — — — — — —  

70 § 

Närmare föreskrifter om införande och an-
vändning av det datoriserade systemet 

Tullen utfärdar närmare föreskrifter om an-
vändningen av det datoriserade systemet, om 
elektroniska administrativa dokuments in-
formationsinnehåll samt om de certifierings- 
eller identifieringsmetoder som kan användas 
för utfärdande av elektroniska administrativa 
dokument. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
98 § 

Annan informationsskyldighet 

Den som har levererat eller förvärvat pro-
dukter för användning som enligt 19 § är 

98 § 

Annan informationsskyldighet 

Den som har levererat eller förvärvat pro-
dukter för användning som enligt 19 § är 



 RP 145/2012 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

82 

skattefri ska utan hinder av sekretessbestäm-
melserna ge tullmyndigheten uppgifter om 
förvärv och användning av produkterna, la-
gerkvantiteter och leveranser samt andra om-
ständigheter som behövs för övervakning av 
beskattningen. Tullstyrelsen utfärdar närmare 
föreskrifter om informationens innehåll samt 
om hur och när den ska lämnas. 

Den som innehar punktskattepliktiga pro-
dukter ska på begäran utan ersättning ge tull-
myndigheten produktprover som behövs för 
beskattningen och övervakningen av den. 

skattefri ska trots sekretessbestämmelserna 
ge Tullen uppgifter om förvärv och använd-
ning av produkterna, lagerkvantiteter och le-
veranser samt andra omständigheter som be-
hövs för övervakning av beskattningen. Tul-
len utfärdar närmare föreskrifter om informa-
tionens innehåll samt om hur och när den ska 
lämnas. 

Den som innehar punktskattepliktiga pro-
dukter ska på begäran utan ersättning ge Tul-
len produktprover som behövs för beskatt-
ningen och övervakningen av den. 

 
104 § 

Förhandsavgörande 

Tullstyrelsen kan på ansökan ge ett för-
handsavgörande om punktskatten på en pro-
dukt. Tullstyrelsen kan ge ett förhandsavgö-
rande om punktskatten också då beskattning-
en i övrigt verkställs enligt tullbestämmelser-
na. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska 
med bindande verkan iakttas när sökanden 
punktbeskattas i Finland under ett år från in-
gången av kalendermånaden efter den dag då 
förhandsavgörandet gavs, om inte den be-
stämmelse som då tillämpades ändras medan 
avgörandet gäller eller om inte Tullstyrelsen 
har återkallat förhandsavgörandet på grund av 
att tolkningen av bestämmelsen ändrats ge-
nom en rättskipningsmyndighets beslut eller 
av något annat särskilt skäl. 
— — — — — — — — — — — — — —  

104 § 

Förhandsavgörande 

Tullen kan på ansökan ge ett förhandsavgö-
rande om punktskatten på en produkt. Tullen 
kan ge ett förhandsavgörande om punktskat-
ten också då beskattningen i övrigt verkställs 
enligt tullbestämmelserna. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska 
med bindande verkan iakttas när sökanden 
punktbeskattas i Finland under ett år från in-
gången av kalendermånaden efter den dag då 
förhandsavgörandet gavs, om inte den be-
stämmelse som då tillämpades ändras medan 
avgörandet gäller eller om inte Tullen har 
återkallat förhandsavgörandet på grund av att 
tolkningen av bestämmelsen ändrats genom 
en rättskipningsmyndighets beslut eller av 
något annat särskilt skäl. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

105 § 

Lättnader och uppskov med betalning 

Tullstyrelsen kan på ansökan sänka eller 
helt avlyfta betald eller påförd punktskatt, 
skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta 
eller ränta med anledning av uppskov. Lätt-
nad kan beviljas 

1) om det med beaktande av omständighe-
terna vore uppenbart oskäligt ett ta ut punkt-
skatten till fullt belopp, eller 

2) om det gäller sådana punktskattepliktiga 
produkter som används under begränsad tid i 

105 §

Lättnader och uppskov med betalning 

Tullen kan på ansökan sänka eller helt av-
lyfta betald eller påförd punktskatt, skattetill-
lägg, förseningsränta, dröjsmålsränta eller 
ränta med anledning av uppskov. Lättnad kan 
beviljas, om 

1) det med beaktande av omständigheterna 
vore uppenbart oskäligt att ta ut punktskatten 
till fullt belopp, eller 

2) det gäller sådana punktskattepliktiga 
produkter som används under begränsad tid i 
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forsknings- eller utvecklingsprojekt för tek-
nisk utveckling av mer miljövänliga produk-
ter eller för bränslen från förnybara källor. 

Tullstyrelsen kan ställa villkor för lättnaden 
för att det ska vara möjligt att övervaka att 
förutsättningarna för lättnaden uppfylls. 

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl, såsom 
exceptionella omständigheter oberoende av 
sökanden eller väsentligt nedsatt skattebetal-
ningsförmåga, på ansökan bevilja uppskov 
med betalning av skatt. Uppskovet beviljas på 
villkor att säkerhet till ett belopp motsvarande 
uppskovsbeloppet ställs för betalningen. Upp-
skov kan emellertid beviljas utan krav på sä-
kerhet av särskilda skäl, exempelvis om det 
belopp som ska betalas är ringa eller upp-
skovstiden är kort. På skatt med vars betal-
ning uppskov har beviljats tas ut ränta enligt 
vad som bestäms om förseningsränta i 4 § i 
lagen om skattetillägg och förseningsränta. 
Uppskov kan dock av särskilt vägande billig-
hetsskäl beviljas utan ränta. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett principiellt viktigt ärende som behandlas 
vid Tullstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

forsknings- eller utvecklingsprojekt för tek-
nisk utveckling av mer miljövänliga produk-
ter eller för bränslen från förnybara källor. 

Tullen kan ställa villkor för lättnaden för att 
det ska vara möjligt att övervaka att förut-
sättningarna för lättnaden uppfylls. 

Tullen kan på grund av exceptionella om-
ständigheter oberoende av sökanden, väsent-
ligt nedsatt skattebetalningsförmåga eller 
andra särskilda skäl på ansökan bevilja upp-
skov med betalning av skatt. Uppskovet be-
viljas på villkor att säkerhet till ett belopp 
motsvarande uppskovsbeloppet ställs för be-
talningen. Uppskov kan emellertid beviljas 
utan krav på säkerhet om det belopp som ska 
betalas är ringa eller uppskovstiden är kort 
eller av andra särskilda skäl. På skatt med 
vars betalning uppskov har beviljats tas ut 
ränta enligt vad som bestäms i 4 § i lagen om 
skattetillägg och förseningsränta. Uppskov 
kan dock beviljas utan ränta om det vore up-
penbart oskäligt att ta ut ränta. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett principiellt viktigt ärende som behandlas 
vid Tullen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

107 § 

Överklagande 

Tullmyndighetens beslut får överklagas ge-
nom besvär hos Helsingfors förvaltningsdom-
stol. Beslut varmed Tullstyrelsen har beslutat 
att inte ge ett förhandsavgörande får emeller-
tid inte överklagas genom besvär. På statens 
vägnar får ett tulldistrikts beslut överklagas 
av tulldistriktets tullombud medan Tullstyrel-
sens beslut får överklagas av Tullstyrelsens 
tullombud. Besvärsskrivelsen ska inom be-
svärstiden tillställas den tullmyndighet vars 
beslut överklagas. 

Besvärstiden i ärenden som gäller faststäl-
lande av punktskatt och skatteåterbetalning är 
tre år räknat från ingången av kalenderåret ef-
ter det då skatten eller återbetalningen fast-
ställdes, dock alltid minst 60 dagar från del-
fåendet av beslutet. När andra beslut överkla-
gas är besvärstiden 30 dagar från delfåendet 
av beslutet. För tullombud är besvärstiden 
30 dagar från beslutet. 

107 § 

Bevakning av statens intresse 

Statens intresse bevakas av tullombudet el-
ler en annan sådan statlig intressebevakare 
som avses i lagen om Tullens organisation. 
På bevakningen av statens intresse tillämpas 
vad som bestäms i lagen om Tullens organi-
sation. 
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I övrigt föreskrivs om överklagande i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). 

Vad som i lagen om verkställighet av skat-
ter och avgifter (706/2007) föreskrivs om 
grundbesvär tillämpas inte på ärenden som 
avses i denna lag. 

Om tullmyndigheten på det sätt som före-
skrivs i 106 § rättar eller annars korrigerar sitt 
beslut i enlighet med framställda yrkanden, 
förfaller överklagandet. 

Till den del som yrkandena i ett överkla-
gande inte föranleder rättelse eller korrigering 
av beslutet ska tullmyndigheten ge sitt yttran-
de med anledning av överklagandet och utan 
dröjsmål sända handlingarna i ärendet till 
Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Punktskatt ska trots överklagande betalas 
inom föreskriven tid. 
 
 
 107 a § 

Överklagande 

Tullens beslut får överklagas genom besvär 
hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Beslut 
genom vilket Tullen har beslutat att inte ge 
ett förhandsavgörande får emellertid inte 
överklagas genom besvär. Besvärsrätt på 
statens vägnar har en sådan statlig intresse-
bevakare som avses i 107 §. Besvärsskriften 
ska tillställas Tullen inom besvärstiden. 

Besvärstiden i ärenden som gäller faststäl-
lande av punktskatt och skatteåterbetalning 
är tre år räknat från ingången av kalender-
året efter det år då skatten eller återbetal-
ningen fastställdes, dock alltid minst 60 da-
gar från delfåendet av beslutet. När andra 
beslut överklagas är besvärstiden 30 dagar 
från delfåendet av beslutet. För en statlig in-
tressebevakare är besvärstiden 30 dagar från 
beslutet. 

I övrigt föreskrivs om överklagande i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). 

Vad som i lagen om verkställighet av skat-
ter och avgifter (706/2007) föreskrivs om 
grundbesvär tillämpas inte på ärenden som 
avses i denna lag. 

Om Tullen på det sätt som föreskrivs i 
106 § rättar eller annars korrigerar sitt be-
slut i enlighet med framställda yrkanden, för-
faller överklagandet. 
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Till den del som yrkandena i ett överkla-
gande inte föranleder rättelse eller korriger-
ing av beslutet ska Tullen ge sitt yttrande 
med anledning av överklagandet och utan 
dröjsmål sända handlingarna i ärendet till 
Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Punktskatt ska trots överklagande betalas 
inom föreskriven tid. 
 

 
 

108 § 

Överklagande till högsta förvaltningsdomsto-
len 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvär ska anföras inom 60 dagar från del-

fåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Be-
svärsskrivelsen ska inom besvärstiden tillstäl-
las högsta förvaltningsdomstolen eller Hel-
singfors förvaltningsdomstol. Tullstyrelsens 
tullombud har rätt att anföra besvär på statens 
vägnar. 

Om punktskatt har avlyfts eller sänkts ge-
nom förvaltningsdomstolens beslut, ska tull-
myndigheten oberoende av överklagandet be-
tala det överskjutande beloppet till den skatt-
skyldige. 

Om högsta förvaltningsdomstolen med an-
ledning av tullombudets besvär har ändrat 
förvaltningsdomstolens beslut, ska en kopia 
av högsta förvaltningsdomstolens beslut till-
ställas den behöriga myndigheten, som utan 
dröjsmål ska debitera den skattskyldiga det 
överskjutande belopp som betalats till denne. 
 

108 § 

Överklagande till högsta förvaltningsdomsto-
len 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvär ska anföras inom 60 dagar från del-

fåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Besvärsskriften ska inom besvärstiden till-
ställas högsta förvaltningsdomstolen eller 
Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt 
på statens vägnar har en sådan statlig intres-
sebevakare som avses i 107 §. 

Om punktskatt har avlyfts eller sänkts ge-
nom förvaltningsdomstolens beslut, ska Tul-
len oberoende av överklagandet betala det 
överskjutande beloppet till den skattskyldige. 
 

Om högsta förvaltningsdomstolen med an-
ledning av den statliga intressebevakarens 
besvär har ändrat förvaltningsdomstolens be-
slut, ska en kopia av högsta förvaltningsdom-
stolens beslut tillställas den behöriga myn-
digheten, som utan dröjsmål ska debitera den 
skattskyldige det överskjutande belopp som 
betalats till denne. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
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6. 

Lag 

om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 11 a § 2 och 3 mom., 12 och 

12 a § samt 13 § 2 mom., 
av dem 11 a § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1399/2010 och 12 a § sådan den lyder i 

lag 1323/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En tillverkare av biobrännolja ska till tull-
myndigheten göra en skriftlig anmälan för re-
gistrering som skattskyldig. För den skatt-
skyldige gäller i övrigt det som i punktskatte-
lagen föreskrivs om skattskyldiga som dekla-
rerar per skatteperiod. 

Registret förs av Tullstyrelsen. 

11 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En tillverkare av biobrännolja ska till Tul-
len göra en skriftlig anmälan för registrering 
som skattskyldig. För den skattskyldige gäll-
er i övrigt det som i punktskattelagen före-
skrivs om skattskyldiga som deklarerar per 
skatteperiod. 

Registret förs av Tullen. 
 

12 §  
Företag som idkar handel med flytande 

bränslen skall göra anmälan till den behöriga 
distriktstullkammaren om de hjälpprodukter 
eller identifieringsämnen som tillsätts till 
bränslet. 

12 § 
Företag som bedriver handel med flytande 

bränslen ska göra anmälan till Tullen om de 
hjälpprodukter eller identifieringsämnen som 
tillsätts till bränslet. 

 
12 a § 

Tullmyndigheten har rätt att för accisbe-
skattning av flygbensin och flygpetroleum 
och tillsyn däröver få behövlig information av 
Trafiksäkerhetsverket. 
 

12 a § 
Tullen har rätt att för punktbeskattning av 

flygbensin och flygpetroleum och tillsyn över 
sådan punktbeskattning få behövlig informa-
tion av Trafiksäkerhetsverket. 
 

 
13 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den accis eller avgift som betalts enligt 

1 mom. är högre än den accis eller avgift som 
senare fastställts, skall den distriktstullkam-
mare som verkställt beskattningen på ansökan 
återbetala till den accisskyldige det belopp 
som motsvarar skillnaden. 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om den punktskatt eller avgift som betalts 
enligt 1 mom. är högre än den punktskatt el-
ler avgift som senare fastställts, ska Tullen på 
ansökan återbetala det belopp som motsvarar 
skillnaden till den skattskyldige. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
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7. 

Lag 

om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 3 §, 6 § 3 mom., 

8 a § 3 och 4 mom., 9 § 1 och 2 mom., 16–18 §, 21 a § 1, 4 och 5 mom. samt 25 § 2 mom., 
av dem 6 § 3 mom., 8 a § 3 och 4 mom. samt 9 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1168/2002, 

16 § och 21 a § 1, 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 1400/2010 samt 17 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lag 1168/2002 och 1400/2010, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 §  
Tullverket sköter påförande av accis och 

uppbörd av försörjningsberedskapsavgift för 
produkter som avses i denna lag samt tillsy-
nen över acciserna och avgifterna. 

3 § 
Tullen sköter påförande av punktskatt och 

uppbörd av försörjningsberedskapsavgift för 
produkter som avses i denna lag samt tillsy-
nen över punktskatterna och avgifterna. 

 
6 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
En elproducent som avses i 5 § 1 mom. 

2 punkten skall avge accisdeklaration separat 
för varje kraftverk till tulldistriktet på den ort 
där anläggningen är belägen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En elproducent ska lämna Tullen en sepa-
rat skattedeklaration för varje kraftverk. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
8 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ansökan om accisåterbäring skall lämnas 

till tulldistriktet på företagets hemort inom 
sex månader från utgången av räkenskapspe-
rioden. Finansministeriet kan genom förord-
ning utfärda närmare bestämmelser om de ut-
redningar som krävs som stöd för ansökan. 

Om inte något annat bestäms i denna lag, 
gäller om skatteåterbäring i tillämpliga delar 
vad som i punktskattelagen eller med stöd av 
den bestäms om skatterättelse, efterbeskatt-
ning, skattehöjning, bokföringsskyldighet, 
granskning av och skyldighet att lämna upp-
gifter, sökande av ändring samt vad som i öv-
rigt bestäms eller föreskrivs om punktskatt. 
Om företaget till någon annan efter räken-
skapsperiodens utgång har överlåtit sådana i 
denna paragraf avsedda produkter för vilka 
punktskatt har återburits med stöd av 1 mom., 
återkrävs skatteåterbäringen. Företaget ska 
utan dröjsmål anmäla överlåtelsen till tulldi-
striktet på sin hemort för vidtagande av åt-

8 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ansökan om skatteåterbäring ska lämnas 
till Tullen inom sex månader från utgången 
av räkenskapsperioden. Finansministeriet kan 
genom förordning utfärda närmare bestäm-
melser om de utredningar som krävs som 
stöd för ansökan. 

Om inte något annat bestäms i denna lag, 
tillämpas på skatteåterbäring vad som i 
punktskattelagen (182/2010) eller med stöd 
av den föreskrivs om skatterättelse, efterbe-
skattning, skatteförhöjning, bokföringsskyl-
dighet, kontroll av och skyldighet att lämna 
uppgifter, överklagande samt om punktskatt i 
övrigt. Om företaget till någon annan efter 
räkenskapsperiodens utgång har överlåtit så-
dana produkter som avses i denna paragraf 
för vilka punktskatt har återburits med stöd 
av 1 mom., återkrävs skatteåterbäringen. Fö-
retaget ska utan dröjsmål anmäla överlåtelsen 
till Tullen för vidtagande av åtgärder som av-
ses i detta moment. 
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gärder som avses i detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
9 § 

En nätinnehavare enligt 5 § 1 mom. 
1 punkten skall till tulldistriktet på den ort 
som enligt handelsregistret är hans hemort 
göra en skriftlig anmälan för registrering som 
accisskyldig. Likaså skall en elproducent en-
ligt 5 § 1 mom. 2 punkten göra en motsvaran-
de anmälan till tulldistriktet på den ort där 
anläggningen är belägen. Anmälan skall gö-
ras separat för varje anläggning. 

Registret förs av tullstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 § 
En nätinnehavare ska göra en skriftlig an-

mälan till Tullen för registrering som skatt-
skyldig. Även en elproducent ska göra en så-
dan anmälan till Tullen. Anmälan ska göras 
separat för varje anläggning. 
 
 
 
 

Registret förs av Tullen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
16 § 

Accis på tallolja påförs för varje skatteperi-
od enligt de bestämmelser som är i kraft den 
dag då tallolja använts för i 15 § avsett ända-
mål. En i 15 § avsedd användare skall avge 
accisdeklaration separat för varje anläggning 
till tulldistriktet på den ort där anläggningen 
är belägen. Med skatteperiod avses en kalen-
dermånad. 

16 § 
Skatt på bränntorv och tallolja påförs för 

varje skatteperiod enligt de bestämmelser 
som är i kraft den dag då bränntorv och tall-
olja använts för ett sådant ändamål som av-
ses i 15 §. En användare enligt 15 § ska läm-
na Tullen en separat skattedeklaration för 
varje anläggning. Med skatteperiod avses en 
kalendermånad. 

 
17 § 

En användare enligt 15 § skall till tulldi-
striktet på den ort där användningen äger 
rum göra en skriftlig anmälan för registrering 
som accisskyldig. Anmälan skall göras sepa-
rat för varje anläggning. 

Registret förs av tullstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

17 § 
En användare enligt 15 § ska göra en 

skriftlig anmälan till Tullen för registrering 
som skattskyldig. Anmälan ska göras separat 
för varje anläggning. 

Registret förs av Tullen. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
18 § 

Beskattningen verkställs av den distrikts-
tullkammare inom vars område det i 15 § av-
sedda bränslet används. 
 

18 § 
Beskattningen verkställs av Tullen. 

 

 
21 a § 

En naturgasnätsinnehavare ska skriftligen 
registrera sig som skattskyldig hos tullmyn-
digheten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullmyndigheten får trots sekretessbe-
stämmelserna lämna ut namn och kontakt-
uppgifter över dem som registrerats som regi-
strerade användare till naturgasnätsinnehava-
re och godkända naturgasupplagshavare. 

Tullstyrelsen får meddela närmare före-

21 a §
En naturgasnätsinnehavare ska skriftligen 

registrera sig som skattskyldig hos Tullen. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen får trots sekretessbestämmelserna 
lämna ut namn och kontaktuppgifter över 
dem som registrerats som registrerade an-
vändare till naturgasnätsinnehavare och god-
kända naturgasupplagshavare. 

Tullen får meddela närmare föreskrifter om 
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skrifter om registreringsförfarandet enligt 1 
och 2 mom. 

registreringsförfarandet enligt 1 och 2 mom. 

 
25 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den accis som betalts enligt 1 mom. är 

högre än den accis som senare fastställs, skall 
den distriktstullkammare som verkställt be-
skattningen på ansökan återbära det belopp 
som motsvarar skillnaden till den accisskyl-
dige.  
 

25 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om den skatt som har betalats enligt 
1 mom. är högre än den skatt som senare 
fastställts, ska Tullen på ansökan återbära det 
belopp som motsvarar skillnaden till den 
skattskyldige. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 

 

8. 

Lag 

om ändring av 11 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 11 § 2 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om den accis som betalts enligt 1 mom. är 
högre än den accis som senare fastställts, 
skall den distriktstullkammare som verkställt 
beskattningen på ansökan återbära till den ac-
cisskyldige det belopp som motsvarar skill-
naden. 
 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om den skatt som har betalats enligt 
1 mom. är högre än den skatt som senare 
fastställts, ska Tullen på ansökan återbära det 
belopp som motsvarar skillnaden till den 
skattskyldige. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
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9. 

Lag 

om ändring av 2 och 7 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) 2 och 7 §, 
sådana de lyder, 2 i sin svenska språkdräkt i lag 1129/2010 och 7 § i lag 652/2011, som föl-

jer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Behörig myndighet 

Tullverket handhar påförandet av accisen 
och övervakningen därav i enlighet med la-
gen om påförande av accis. 

2 § 

Behörig myndighet 

Tullen sköter påförandet av accisen och 
dess övervakning i enlighet med punktskatte-
lagen. 

 
7 § 

Godkännande av anteckning i producentre-
gistret 

Den som i en skattedeklaration enligt 
punktskattelagen anmäler att dryckesförpack-
ningar ingår i ett i 3 § 1 mom. 2 punkten av-
sett fungerande retursystem ska visa att den 
som är ansvarig för retursystemet för dryck-
esförpackningar har godkänts av Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Birkaland för an-
teckning i producentregistret på det sätt som 
anges i 103 § i avfallslagen eller att dryckes-
förpackningarna har godkänts för anteckning 
i motsvarande register enligt lagstiftningen i 
landskapet Åland. Miljömyndigheterna ska 
omedelbart underrätta Tullstyrelsen om änd-
ringar i registret. Om producentregisterupp-
gifter föranleder ändringar i beskattningen av 
en accisskyldig, tillämpas ändringarna vid på-
förandet av accis för följande kalendermånad 
efter tillställandet av uppgifterna. 
 

7 § 

Godkännande av anteckning i producentre-
gistret 

Den som i en skattedeklaration enligt 
punktskattelagen anmäler att dryckesför-
packningar ingår i ett fungerande retursystem 
ska visa att den som är ansvarig för retursy-
stemet för dryckesförpackningar har god-
känts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Birkaland för anteckning i producentregistret 
på det sätt som anges i 103 § i avfallslagen 
eller att dryckesförpackningarna har god-
känts för anteckning i motsvarande register 
enligt lagstiftningen i landskapet Åland. Mil-
jömyndigheterna ska omedelbart underrätta 
Tullen om ändringar i registret. Om produ-
centregisteruppgifter föranleder ändringar i 
beskattningen av en accisskyldig, tillämpas 
ändringarna vid påförandet av accis för föl-
jande kalendermånad efter tillställandet av 
uppgifterna. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
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10. 

Lag 

om ändring av lagen om tobaksaccis 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 9 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 13 §, sådana de ly-

der i lag 1125/2010, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter 
som i strid med gällande bestämmelser eller 
annars förts in i landet för kommersiell för-
säljning betraktas detaljhandelspriset för mot-
svarande produkter i Finland. Om det inte 
finns motsvarande produkter, bestäms accisen 
på cigarretter och finskuren tobak avsedd att 
rullas till cigarretter i enlighet med den i 8 § 
avsedda minimiaccisen. Såsom beskattnings-
värde för andra tobaksprodukter betraktas 
produktgruppens genomsnittliga detaljhan-
delspris, som fastställs av Tullstyrelsen. 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter 
som i strid med gällande bestämmelser eller 
annars förts in i landet för annat ändamål än 
kommersiell försäljning betraktas detaljhan-
delspriset för motsvarande produkter i Fin-
land. Om det inte finns motsvarande produk-
ter, bestäms accisen på cigarretter och 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter i enlighet med minimiaccisen enligt 8 §. 
Såsom beskattningsvärde för andra tobaks-
produkter betraktas produktgruppens genom-
snittliga detaljhandelspris, som fastställs av 
Tullen. 

 
11 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den i 1 mom. avsedda skattskyldige är 

godkänd upplagshavare eller registrerad mot-
tagare ska den skattskyldige själv skaffa och 
bekosta prisetiketterna. I annat fall levererar 
Tullstyrelsen prisetiketterna till den skatt-
skyldige och tar ut en avgift enligt självkost-
nadspris för etiketterna. 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om den skattskyldige som avses i 1 mom. 
är godkänd upplagshavare eller registrerad 
mottagare ska den skattskyldige själv skaffa 
och bekosta prisetiketterna. I annat fall leve-
rerar Tullen prisetiketterna till den skattskyl-
dige och tar ut en avgift enligt självkostnads-
pris för etiketterna. 

 
13 § 

Trots sekretessbestämmelserna ska den 
skattskyldige till tullmyndigheten lämna be-
hövliga uppgifter om kvantiteter och prisklas-
ser på de tobaksprodukter som frisläppts för 
konsumtion så att det i 2 mom. avsedda vägda 
genomsnittliga detaljhandelspriset kan fast-
ställas. Dessutom ska den skattskyldige trots 
sekretessbestämmelserna till tullmyndigheten 
lämna behövliga uppgifter till grund för de 
statistiska uppgifter om tobaksprodukter som 
ska sändas till Europeiska kommissionen. 
Tullstyrelsen utfärdar närmare bestämmelser 
om uppgifternas innehåll och om hur och när 

13 § 
Trots sekretessbestämmelserna ska den 

skattskyldige lämna behövliga uppgifter till 
Tullen om kvantiteter och prisklasser på de 
tobaksprodukter som frisläppts för konsum-
tion så att det vägda genomsnittliga detalj-
handelspriset enligt 2 mom. kan fastställas. 
Dessutom ska den skattskyldige trots sekre-
tessbestämmelserna lämna behövliga uppgif-
ter till Tullen till grund för de statistiska upp-
gifter om tobaksprodukter som ska sändas till 
Europeiska kommissionen. Tullen utfärdar 
närmare föreskrifter om uppgifternas innehåll 
samt om hur och när de ska lämnas. 
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de ska lämnas. 
Tullstyrelsen fastställer det vägda genom-

snittliga detaljhandelspriset för cigarretter och 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter. Det vägda genomsnittliga detaljhan-
delspriset för cigarretter ska beräknas genom 
att det totala värdet av alla cigarretter som fri-
släppts för konsumtion, på grundval av de-
taljhandelspriset inklusive alla skatter, divide-
ras med den totala kvantiteten cigarretter som 
frisläppts för konsumtion. Det vägda genom-
snittliga detaljhandelspriset för finskuren to-
bak avsedd att rullas till cigarretter ska beräk-
nas genom att det totala värdet av all 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter som frisläppts för konsumtion, på grund-
val av detaljhandelspriset inklusive alla skat-
ter, divideras med den totala kvantiteten 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter som frisläppts för konsumtion. 

 
Tullen fastställer det vägda genomsnittliga 

detaljhandelspriset för cigarretter och 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter. Det vägda genomsnittliga detaljhan-
delspriset för cigarretter ska beräknas genom 
att det totala värdet av alla cigarretter som 
frisläppts för konsumtion, på grundval av de-
taljhandelspriset inklusive alla skatter, divi-
deras med den totala kvantiteten cigarretter 
som frisläppts för konsumtion. Det vägda ge-
nomsnittliga detaljhandelspriset för finskuren 
tobak avsedd att rullas till cigarretter ska be-
räknas genom att det totala värdet av all 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter som frisläppts för konsumtion, på grund-
val av detaljhandelspriset inklusive alla skat-
ter, divideras med den totala kvantiteten 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter som frisläppts för konsumtion. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
 
 
 
 

11. 

Lag 

om ändring av 2 § i avfallsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i avfallsskattelagen (1126/2010) 2 § som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Behörig myndighet 

Tullverket sköter verkställandet av och till-
synen över beskattningen. 

2 § 

Behörig myndighet 

Tullen sköter verkställandet av och tillsy-
nen över beskattningen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
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12. 

Lag 

om ändring av bilskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 96 § och 
ändras 2 § 2 mom., 27 b § 1 mom. 5 punkten, 30 § 3 mom., 32 § 1 mom., 34 b § 2 mom., 

34 c § 3 mom., 39 §, 40 § 2 mom., 50 § 1 och 3 mom., 51 § 1 och 2 mom., 52 § 1 mom., 54 § 
1 och 3 mom., 55 §, 67 § 1 och 4 mom., 69 § 2, 3 och 5 mom., 70 § 1–4 mom., 71 § 4 mom., 
73, 78 och 84 § samt 86 § 3 mom., 

av dem 27 b § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 193/2011, 30 § 3 mom. sådant det ly-
der i lag 421/2001, 34 b § 2 mom. sådant det lyder i lag 1277/2004, 34 c § 3 mom. sådant det 
lyder i lag 1450/2006, 39 § sådan den lyder i lag 5/2009 och 1316/2011, 40 § 2 mom. och 54 § 
1 mom. sådana de lyder i lag 5/2009, 50 § 1 och 2 mom., 52 § 1 mom., 54 § 3 mom., 67 § 1 
och 4 mom., 69 § 2 mom., 70 § 2–4 mom., 71 § 4 mom., 73, 78 och 84 § samt 86 § 3 mom. 
sådana de lyder i lag 1324/2009, 51 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 925/2001, 55 § så-
dan den lyder i lag 248/2008, 267/2008 och 1324/2009 samt 69 § 3 och 5 mom. och 70 § 1, 3 
och 4 mom. sådana de lyder i lag 267/2008, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en fysisk person som är stadigvarande 
bosatt i en annan stat än Finland temporärt till 
landet för in ett fordon som är registrerat i en 
annan stat än Finland och använder det enbart 
för sina egna behov under en sammanhäng-
ande eller inte sammanhängande tid av högst 
sex månader inom loppet av en tolvmåna-
dersperiod eller under en sådan längre tid som 
distriktstullkammaren bestämmer med stöd 
av 32 §, betraktas detta dock inte som skatte-
pliktig användning av fordon, förutsatt att an-
vändningen inte har samband med att fordo-
net köps till Finland. 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en fysisk person som är stadigvarande 
bosatt i en annan stat än Finland temporärt 
till landet för in ett fordon som är registrerat i 
en annan stat än Finland och använder det 
enbart för sina egna behov under en sam-
manhängande eller inte sammanhängande tid 
av högst sex månader inom loppet av en 
tolvmånadersperiod eller under en sådan 
längre tid som Tullen bestämmer med stöd av 
32 §, betraktas detta dock inte som skatte-
pliktig användning av fordon, förutsatt att 
användningen inte har samband med att for-
donet köps till Finland. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
27 b § 

Den nedsättning av bilskatten som avses i 
25 § beviljas även då följande villkor upp-
fylls: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) när den i 2 punkten avsedda tiden då for-
donet kommit i den inflyttandes ägo börjat 
har det till tullen gjorts en anmälan om fordo-

27 b § 
Den nedsättning av bilskatten som avses i 

25 § beviljas även då följande villkor upp-
fylls: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) när den i 2 punkten avsedda tiden då 
fordonet kommit i den inflyttandes ägo börjat 
har det gjorts en anmälan till Tullen om for-
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net, varav framgår fordonets identifierings-
uppgifter, uppgifter om anskaffningen av for-
donet, vistelsen på det i 1 punkten avsedda 
området och den planerade förvaringen av 
fordonet. Tullstyrelsen får utfärda närmare 
föreskrifter om innehållet i anmälan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

donet, varav framgår fordonets identifie-
ringsuppgifter, uppgifter om anskaffningen 
av fordonet, vistelsen på det område som av-
ses i 1 punkten och den planerade förvaring-
en av fordonet. Tullen får utfärda närmare fö-
reskrifter om innehållet i anmälan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
30 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte 

ett i Finland tidigare registrerat fordon för 
vilket bilskatten i samband med inflyttning 
har nedsatts på det sätt som anges i 25 §, men 
för vars del den i 27 § föreskrivna tiden för 
skattefri överlåtelse inte har löpt ut förrän 
fordonet omregistreras. Om ett sådant fordon 
registreras eller borde registreras i Finland, 
uppbärs skatt för fordonet enligt grunderna i 
denna lag till den del som beloppet av denna 
skatt överstiger den tidigare betalda skatten 
för fordonet. Debiteringen av skatten sköts då 
av tullverket. 
 

30 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelserna i denna paragraf gäller 
inte ett i Finland tidigare registrerat fordon 
för vilket bilskatten i samband med inflytt-
ning har nedsatts på det sätt som anges i 25 §, 
men för vars del den i 27 § föreskrivna tiden 
för skattefri överlåtelse inte har löpt ut förrän 
fordonet omregistreras. Om ett sådant fordon 
registreras eller borde registreras i Finland, 
uppbärs skatt för fordonet enligt grunderna i 
denna lag till den del som beloppet av denna 
skatt överstiger den tidigare betalda skatten 
för fordonet. Debiteringen av skatten sköts då 
av Tullen. 
 

 
32 § 

På ansökan kan distrikttullkammaren på de 
villkor som den bestämmer med högst ett år 
förlänga den tid som i 2 § 2 mom. anges för 
tillfällig användning. Ansökan om förläng-
ning skall göras innan tiden löper ut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

32 § 
På ansökan kan Tullen på de villkor som 

den bestämmer förlänga den tid för tillfällig 
användning som anges i 2 § 2 mom. med 
högst ett år. Ansökan om förlängning ska gö-
ras innan tiden löper ut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
34 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Innan ett fordon första gången tas i använd-

ning i trafik i Finland på det sätt som avses i 
1 mom. skall anmälan om det göras till tull-
myndigheten. Anmälan bör förutom annat in-
nehålla uppgifter om den person som använ-
der fordonet, arbetsgivaren och den plats 
utanför Finland där arbetet utförs. Tullstyrel-
sen kan utfärda närmare föreskrifter om inne-
hållet i anmälan. En anmälan om fordonets 
användning försedd med tullmyndighetens 
mottagningsbevis skall finnas med i fordonet 
när det är i trafik. 

34 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Innan ett fordon första gången tas i an-
vändning i trafik i Finland på det sätt som av-
ses i 1 mom. ska anmälan om detta göras till 
Tullen. Anmälan ska åtminstone innehålla 
uppgifter om den person som använder for-
donet, arbetsgivare och den plats utanför Fin-
land där arbetet utförs. Tullen kan utfärda 
närmare föreskrifter om innehållet i anmälan. 
En anmälan om fordonets användning för-
sedd med Tullens mottagningsbevis ska fin-
nas med i fordonet när det är i trafik. 

 
34 c § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullmyndigheten beviljar på ansökan till-

stånd till skattefri användning av ett fordon 

34 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen beviljar på ansökan tillstånd till 
skattefri användning av ett fordon för en pe-
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för en period av 12 månader. I tillståndet fast-
ställs villkoren för vilken typ av användning 
av ett fordon som anses vara tillfälligt skatte-
fri på det sätt som bestäms i denna paragraf. 
Tullstyrelsen kan meddela närmare föreskrif-
ter om utredningar som krävs till stöd för an-
sökan samt om ansökningsförfarandet. Till-
ståndet som berättigar till skattefri använd-
ning av ett fordon skall medföras när fordonet 
används i trafik. Om användningen av fordo-
net inte längre uppfyller villkoren för skatte-
frihet, skall detta anmälas till tullmyndighe-
ten, som kan återkalla tillståndet. Om anmä-
lan inte har gjorts, tillämpas vad som i 57 § 
bestäms om efterbeskattning. 

riod av 12 månader. I tillståndet fastställs 
villkoren för vilken typ av användning av ett 
fordon som anses vara tillfälligt skattefri på 
det sätt som bestäms i denna paragraf. Tullen 
kan meddela närmare föreskrifter om utred-
ningar som krävs till stöd för ansökan samt 
om ansökningsförfarandet. Tillståndet som 
berättigar till skattefri användning av ett for-
don ska medföras när fordonet används i tra-
fik. Om användningen av fordonet inte längre 
uppfyller villkoren för skattefrihet, ska detta 
anmälas till Tullen, som kan återkalla till-
ståndet. Vid försummelse av anmälan verk-
ställs efterbeskattning enligt vad som be-
stäms i 57 §. 

 
39 § 

Tullstyrelsen kan som registrerat ombud 
godkänna en sådan importör eller i Finland 
verksam tillverkare av fordon som utövar re-
gelbunden affärsverksamhet. Den som utses 
till registrerat ombud ska vara tillförlitlig och 
sakkunnig samt kunna göra de anmälningar 
som avses i denna lag i maskinläsbar form så 
som Tullstyrelsen bestämmer. Ett registrerat 
ombud ska ställa sådan säkerhet som Tullsty-
relsen fordrar. 

Om ett ombud inte längre kan anses uppfyl-
la de villkor som gäller enligt 1 mom. kan 
Tullstyrelsen återkalla registreringen. Den får 
återkalla en registrering tillfälligt, för högst 
30 dagar, utan att höra det registrerade ombu-
det, om denne underlåtit att betala skatt eller a 

39 § 
Tullen kan som registrerat ombud godkän-

na en sådan importör eller i Finland verksam 
tillverkare av fordon som utövar regelbunden 
affärsverksamhet. Den som utses till registre-
rat ombud ska vara tillförlitlig och sakkunnig 
samt kunna göra de anmälningar som avses i 
denna lag i maskinläsbar form. Tullen med-
delar närmare föreskrifter om anmälningar i 
maskinläsbar form. Ett registrerat ombud ska 
ställa sådan säkerhet som Tullen fordrar. 

Om ett ombud inte längre kan anses upp-
fylla de villkor som gäller enligt 1 mom., kan 
Tullen återkalla registreringen. Tullen får 
återkalla en registrering tillfälligt, för högst 
30 dagar, utan att höra det registrerade om-
budet, om denne underlåtit att betala skatt el-
ler att deklarera. 

 
40 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett registrerat ombud anmäler fordon för 

beskattning för en period vars längd Tullsty-
relsen bestämmer. Tullstyrelsen bestämmer 
även den tidpunkt när bilskattedeklarationen 
ska avges. 
— — — — — — — — — — — — — —  

40 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett registrerat ombud anmäler fordon för 
beskattning för en period vars längd Tullen 
bestämmer. Tullen bestämmer även den tid-
punkt när bilskattedeklarationen ska avges. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
50 § 

Om tullverket ska uppbära eller har uppbu-
rit skatt, kan Tullstyrelsen av särskilda skäl 
på ansökan och på de villkor den bestämmer 
nedsätta eller helt avlyfta sådana bilskatter, 
förseningsräntor, skattetillägg, dröjsmålsrän-
tor, restavgifter samt räntor med anledning av 
uppskov som betalts eller ska betalas. Om 

50 §
Tullen kan av särskilda skäl på ansökan och 

på de villkor den bestämmer nedsätta eller 
helt avlyfta sådana bilskatter, förseningsrän-
tor, skattetillägg, dröjsmålsräntor, restavgif-
ter samt räntor med anledning av uppskov 
som betalats eller ska betalas. Om Trafiksä-
kerhetsverket ska påföra eller har påfört skat-
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Trafiksäkerhetsverket ska påföra eller har på-
fört skatten, avgör Skatteförvaltningen ansö-
kan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
Om tullverket har debiterat skatt, kan Tullsty-
relsen av särskilda skäl på ansökan och på de 
villkor som finansministeriet bestämmer be-
vilja uppskov med betalningen av skatten. 
Skatteförvaltningen kan bevilja uppskov med 
betalningen av skatt som Trafiksäkerhetsver-
ket debiterat. Finansministeriet kan överta 
avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet 
bestämmer då uppskovsvillkoren i sitt beslut 
med anledning av ansökan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

ten, avgör Trafiksäkerhetsverket ansökan. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen kan av särskilda skäl på ansökan och 
på de villkor som finansministeriet bestäm-
mer bevilja uppskov med betalningen av 
skatten. Trafiksäkerhetsverket avgör en an-
sökan som gäller skatt som Trafiksäkerhets-
verket har debiterat. Finansministeriet kan 
överta avgörandet av ett uppskovsärende. 
Ministeriet bestämmer då uppskovsvillkoren 
i sitt beslut med anledning av ansökan. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
51 § 

Har vid första registreringen av en bil som 
ägare eller innehavare registrerats en invalid, 
vars av rörelse- eller synskada orsakade var-
aktiga invaliditetsgrad är minst 80 procent 
och i vars personliga bruk bilen kommer, el-
ler en invalid, vars varaktiga invaliditetsgrad 
utgör minst 60 procent och för vilken an-
skaffningen av en bil fyller ett väsentligt be-
hov för att han skall kunna sköta sin tjänst, 
sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier, 
skall Helsingfors distriktstullkammare på an-
sökan på de villkor som den ställer bestämma 
att skatten skall återbetalas av statens medel, 
dock högst 3 770 euro. Om sökanden genom 
anteckning i körkortet eller på något annat 
sätt tillförlitligt styrker att han bör använda 
bil med automatväxel, återbetalas i skatt, un-
der ovan nämnda förutsättningar, högst 4 980 
euro. Har bilen varit i innehavarens bruk, 
återbetalas skatten först sedan denne har bli-
vit registrerad som bilens ägare. Ansökan kan 
göras innan sökanden blivit registrerad som 
bilens ägare, men den skall göras inom 
6 månader från det sökanden antecknades i 
registret som bilens ägare. I annat fall har rät-
ten till återbäring förverkats. 

När vid första registreringen av en bil som 
ägare eller innehavare har registrerats en in-
valid, vars rörelseförmåga på grund av att han 
saknar det ena eller båda benen eller på grund 
av deras bristande funktion är så nedsatt att 
hans varaktiga invaliditetsgrad är minst 
40 procent, skall Helsingfors distriktstull-
kammare på ansökan och på de i 1 mom. fö-
reskrivna villkoren bestämma att av statens 

51 § 
När vid första registreringen av en bil som 

ägare eller innehavare har registrerats en in-
valid, vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 
80 procent på grund av rörelse- eller synska-
da och i vars personliga bruk bilen kommer, 
eller en invalid, vars varaktiga invaliditets-
grad är minst 60 procent och för vilken an-
skaffningen av en bil fyller ett väsentligt be-
hov för att han ska kunna sköta sin tjänst, sitt 
arbete eller sina yrkesutbildningsstudier, ska 
Tullen på ansökan och på de villkor som den 
ställer bestämma att skatten ska återbetalas 
av statens medel, dock högst 3 770 euro. Om 
sökanden genom anteckning i körkortet eller 
på något annat sätt tillförlitligt styrker att han 
bör använda bil med automatväxel, återbeta-
las i skatt, under ovan nämnda förutsättning-
ar, högst 4 980 euro. Om bilen har varit i in-
nehavarens bruk, återbetalas skatten först se-
dan denne har blivit registrerad som bilens 
ägare. Ansökan kan göras innan sökanden 
blivit registrerad som bilens ägare, men den 
ska göras inom 6 månader från det sökanden 
antecknades i registret som bilens ägare. I 
annat fall har rätten till återbäring förverkats. 
 

När vid första registreringen av en bil som 
ägare eller innehavare har registrerats en in-
valid, vars rörelseförmåga på grund av att 
han saknar det ena eller båda benen eller på 
grund av deras bristande funktion är så ned-
satt att hans varaktiga invaliditetsgrad är 
minst 40 procent, ska Tullen på ansökan och 
på de villkor som föreskrivs i 1 mom. be-
stämma att 60 procent av skatten ska återbe-
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medel skall återbetalas 60 procent av skatten, 
dock högst 2 460 euro. Återbäring beviljas 
endast för en bil vars anskaffning fyller ett 
väsentligt behov för invaliden för att han skall 
kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina 
yrkesutbildningsstudier. Ansökan kan göras 
innan sökanden har blivit registrerad som bi-
lens ägare, men den skall göras senast inom 
den tid som nämns i 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

talas av statens medel, dock högst 2 460 
euro. Återbäring beviljas endast för en bil 
vars anskaffning fyller ett väsentligt behov 
för invaliden för att han ska kunna sköta sin 
tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildnings-
studier. Ansökan kan göras innan sökanden 
har blivit registrerad som bilens ägare, men 
den ska göras senast inom den tid som nämns 
i 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
52 § 

Har användningen av ett fordon förbjudits 
med stöd av denna lag, kan det tulldistrikt 
som påfört skatten eller Trafiksäkerhetsver-
ket, på ansökan och på de villkor som distrik-
tet eller verket bestämmer, av särskilda skäl 
för en bestämd tid eller helt och hållet åter-
kalla användningsförbudet. Ansökan kan gö-
ras av fordonets ägare eller innehavare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

52 § 
Om användningen av ett fordon har förbju-

dits med stöd av denna lag, kan Tullen eller 
Trafiksäkerhetsverket, på ansökan och på de 
villkor som de bestämmer, av särskilda skäl 
för en bestämd tid eller helt och hållet åter-
kalla användningsförbudet. Ansökan kan gö-
ras av fordonets ägare eller innehavare. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
54 § 

Den bilbeskattning som ska verkställas in-
nan ett fordon första gången registreras eller 
tas i bruk ankommer på tullverket. Tullverket 
sköter också debiteringen av skatt i fall som 
avses i 22, 22 a, 27 och 36 § samt återbäring-
en av skatt och eventuell ny beskattning en-
ligt 34 d §. Tullstyrelsen beslutar om den in-
terna fördelningen av befogenheter inom tull-
verket. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den allmänna ledningen av och tillsynen 
över bilbeskattningen ankommer på Tullsty-
relsen. Skatteförvaltningen har dock hand om 
den allmänna ledningen av och tillsynen över 
den bilbeskattning som ankommer på Trafik-
säkerhetsverket. 

54 § 
Den bilbeskattning som ska verkställas in-

nan ett fordon första gången registreras eller 
tas i bruk ankommer på Tullen. Tullen sköter 
också debiteringen av skatt i sådana fall som 
avses i 22, 22 a, 27 och 36 § samt återbäring-
en av skatt och eventuell ny beskattning en-
ligt 34 d §. I Tullens arbetsordning bestäms 
om den interna fördelningen av Tullens be-
hörighet och uppgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den allmänna ledningen av och tillsynen 
över bilbeskattningen ankommer på Tullen. 
Skatteförvaltningen har dock hand om den 
allmänna ledningen av och tillsynen över den 
bilbeskattning som ankommer på Trafiksä-
kerhetsverket. 

 
55 § 

Vid beskattning som avses i 54 § 1 mom. 
bevakar tullverkets tullombud statens fördel. 
Vid den bilbeskattning som ankommer på 
Trafiksäkerhetsverket bevakas statens fördel 
av Skatteförvaltningens Enhet för bevakning 
av skattetagarnas rätt. 
 
 
 

Tullombudet eller Enheten för bevakning 
av skattetagarnas rätt hörs och delges beslut 

55 §
Vid sådan beskattning som avses i 

54 § 1 mom. bevakas statens intresse av ett 
tullombud eller en annan statlig intressebe-
vakare på det sätt som föreskrivs i lagen om 
Tullens organisation (   /   ). Vid den bilbe-
skattning som ankommer på Trafiksäkerhets-
verket bevakas statens intresse av Skatteför-
valtningens Enhet för bevakning av skatteta-
garnas rätt. 

Den statliga intressebevakaren hörs och 
delges beslut så att intressebevakaren ges 
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så att ombudet eller enheten ges tillfälle att ta 
del av ett beslut och av de handlingar som 
ligger till grund för beslutet, om inte något 
annat bestäms i 69 eller 70 §. 

tillfälle att ta del av ett beslut och av de hand-
lingar som ligger till grund för beslutet, om 
inte något annat bestäms i 69 eller 70 §. 

67 § 
Är saken av synnerlig vikt för sökanden kan 

Tullstyrelsen eller Trafiksäkerhetsverket på 
ansökan meddela förhandsavgörande om hur 
denna lag ska tillämpas vid beskattningen av 
sökandens fordon. Förhandsavgörande ges 
dock inte i fråga om beskattningsvärdet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ärenden som gäller förhandsavgörande ska 
i Tullstyrelsen, Trafiksäkerhetsverket, för-
valtningsdomstolen och högsta förvaltnings-
domstolen behandlas som brådskande. I ett 
beslut genom vilket det bestäms att förhands-
avgörande inte meddelas får ändring inte sö-
kas genom besvär. 

67 § 
Om saken är av synnerlig vikt för sökanden 

kan Tullen eller Trafiksäkerhetsverket på an-
sökan meddela förhandsavgörande om hur 
denna lag ska tillämpas vid beskattningen av 
sökandens fordon. Förhandsavgörande ges 
dock inte i fråga om beskattningsvärdet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ärenden som gäller förhandsavgörande ska 
i Tullen, Trafiksäkerhetsverket, förvaltnings-
domstolen och högsta förvaltningsdomstolen 
behandlas skyndsamt. I ett beslut genom vil-
ket det bestäms att förhandsavgörande inte 
meddelas får ändring inte sökas genom be-
svär. 

 
69 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätt att på statens vägnar söka ändring i tull-
distriktets beslut har tullombudet vid tulldi-
striktet och i Trafiksäkerhetsverkets beslut 
den i 55 § nämnda Enheten för bevakning av 
skattetagarnas rätt. 

Tiden för rättelseyrkande är tre år från in-
gången av kalenderåret efter det år då skatten 
fastställdes eller återbars, dock alltid minst 
60 dagar från delfåendet av beslutet. För 
tullombudet eller Enheten för bevakning av 
skattetagarnas rätt är tiden för framställande 
av rättelseyrkande 30 dagar från det att beslu-
tet fattades. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Myndigheten ska, då rättelseyrkande fram-
ställts av den skattskyldige, ge tullombudet 
eller Enheten för bevakning av skattetagarnas 
rätt och, då rättelseyrkande framställts av 
tullombudet eller Enheten för bevakning av 
skattetagarnas rätt, ge den skattskyldige till-
fälle att avge bemötande samt vid behov även 
ge den som framställt rättelseyrkande tillfälle 
att avge genmäle. Ärendet kan avgöras utan 
att parterna hörs enligt vad som föreskrivs i 
34 § 2 mom. i förvaltningslagen (434/2003). 

69 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rätt att på statens vägnar söka ändring i ett 
beslut har en sådan statlig intressebevakare 
som avses i 55 §. 
 
 

Tiden för rättelseyrkande är tre år från in-
gången av kalenderåret efter det år då skatten 
fastställdes eller återbars, dock alltid minst 
60 dagar från delfåendet av beslutet. För Tul-
lens rättsbevakningsenhet eller Enheten för 
bevakning av skattetagarnas rätt är tiden för 
framställande av rättelseyrkande 30 dagar 
från det att beslutet fattades. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Myndigheten ska med anledning av ett rät-
telseyrkande som lämnats in av den skatt-
skyldige ge den statliga intressebevakaren 
och, då ett rättelseyrkande lämnats in av den 
statliga intressebevakaren, ge den skattskyl-
dige tillfälle att avge bemötande samt vid be-
hov även ge den som lämnat in rättelseyr-
kande tillfälle att avge genmäle. Bestämmel-
ser om avgörande av ärenden utan att parter-
na hörs finns i 34 § 2 mom. i förvaltningsla-
gen (434/2003). 

 
70 § 

Ändring i beslut som fattats med anledning 
av rättelseyrkande och i beslut om något an-
nat än fastställande eller återbärande av skatt 

70 § 
Ändring i beslut som fattats med anledning 

av rättelseyrkande och i beslut om något an-
nat än fastställande eller återbärande av skatt 
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söks genom besvär hos den förvaltningsdom-
stol inom vars domkrets den skattskyldiges 
eller någon annan till ändringssökande berät-
tigad parts hemkommun eller sammanslut-
nings hemort fanns då det beslut som avses i 
69 § 1 mom. eller något annat beslut än ett 
beslut om bestämmande eller återbärande av 
skatt fattades. Om det i fråga om den skatt 
som fastställs för fordonet finns flera skatt-
skyldiga, är den förvaltningsdomstol behörig 
inom vars domkrets det tulldistrikt som fattat 
beslutet har sitt huvudkontor. Om det inte 
finns någon förvaltningsdomstol som med 
stöd av det ovanstående är behörig i saken, 
ska besvär anföras hos Helsingfors förvalt-
ningsdomstol. 

Besvärsrätt på statens vägnar över tulldi-
striktets beslut har tullombudet vid tulldistrik-
tet och över Trafiksäkerhetsverkets beslut 
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt 
som avses i 55 §. Besvärsrätt över Tullstyrel-
sens beslut har tullombudet vid Tullstyrelsen. 

Besvärstiden för ett beslut som fattats med 
anledning av ett rättelseyrkande är tre år från 
ingången av kalenderåret efter det år då skat-
ten fastställdes eller återbars, dock alltid 
minst 60 dagar från delfåendet av rättelsebe-
slutet. I andra ärenden är besvärstiden 
30 dagar från delfåendet av beslutet. För 
tullombudet och Enheten för bevakning av 
skattetagarnas rätt är besvärstiden 30 dagar 
från det att beslutet fattades. 

Besvärsskriften ska inom besvärstiden läm-
nas till den myndighet vars beslut överklagas. 
Den myndighet som fattat beslutet ska ge ett 
utlåtande med anledning av besvären. Myn-
digheten ska med anledning av besvär och ut-
låtande, då besvär anförts av tullombudet el-
ler Enheten för bevakning av skattetagarnas 
rätt, ge den skattskyldige och andra parter 
och, då besvär anförts av den skattskyldige 
eller andra parter, ge tullombudet eller Enhe-
ten för bevakning av skattetagarnas rätt till-
fälle att avge bemötande. Vid behov ska den 
ändringssökande även ges tillfälle att avge 
genmäle. Besvärsskriften jämte bemötanden, 
genmälen och utlåtanden samt de övriga 
handlingar som uppkommit i ärendet ska utan 
dröjsmål sändas till förvaltningsdomstolen. 
 
 
 

söks genom besvär hos den förvaltningsdom-
stol inom vars domkrets den skattskyldiges 
eller någon annan till ändringssökande berät-
tigad parts hemkommun eller sammanslut-
nings hemort fanns då det beslut som avses i 
69 § 1 mom. eller något annat beslut än ett 
beslut om bestämmande eller återbärande av 
skatt fattades. Om det i fråga om den skatt 
som fastställs för fordonet finns flera skatt-
skyldiga eller om det med stöd av vad som 
anförts ovan inte finns någon behörig för-
valtningsdomstol, ska besvär anföras hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol. 
 
 
 

Besvärsrätt på statens vägnar har en sådan 
statlig intressebevakare som avses i 55 §. 
 
 
 
 

Besvärstiden för ett beslut som fattats med 
anledning av ett rättelseyrkande är tre år från 
ingången av kalenderåret efter det år då skat-
ten fastställdes eller återbars, dock alltid 
minst 60 dagar från delfåendet av rättelsebe-
slutet. I andra ärenden är besvärstiden 
30 dagar från delfåendet av beslutet. För en 
statlig intressebevakare är besvärstiden 
30 dagar från det att beslutet fattades. 
 

Besvärsskriften ska inom besvärstiden 
lämnas till den myndighet vars beslut över-
klagas. Den myndighet som fattat beslutet 
ska ge ett utlåtande med anledning av besvä-
ren. Myndigheten ska med anledning av be-
svär och utlåtande, då besvär anförts av en 
statlig intressebevakare, ge den skattskyldige 
och andra parter och, då besvär anförts av 
den skattskyldige eller andra parter, ge den 
statliga intressebevakaren tillfälle att avge 
bemötande. Vid behov ska den ändringssö-
kande även ges tillfälle att avge genmäle. Be-
svärsskriften jämte bemötanden, genmälen 
och utlåtanden samt de övriga handlingar 
som uppkommit i ärendet ska utan dröjsmål 
sändas till förvaltningsdomstolen. Utöver vad 
som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996) föreskrivs om avgörande av 
ärenden utan att en part hörs, kan besvär 
som anförts av den skattskyldige eller andra 
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— — — — — — — — — — — — — —  

parter avgöras utan att Enheten för bevak-
ning av skattetagarnas rätt hörs, om skatte-
beloppet på grund av besvären kan ändras 
med högst 6 000 euro och om saken inte 
lämnar rum för tolkning eller är oklar. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
71 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvär ska anföras inom 60 dagar från del-

fåendet av förvaltningsdomstolens utslag. Be-
svärsskriften ska inom besvärstiden lämnas in 
till högsta förvaltningsdomstolen eller den 
förvaltningsdomstol som har fattat beslutet. 
Besvärsrätt på statens vägnar har tullombudet 
vid Tullstyrelsen. I fråga om beslut som fat-
tats av Trafiksäkerhetsverket förs statens ta-
lan av Enheten för bevakning av skattetagar-
nas rätt som avses i 55 §. 

71 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Besvär ska anföras inom 60 dagar från del-
fåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Besvärsskriften ska inom besvärstiden läm-
nas in till högsta förvaltningsdomstolen eller 
den förvaltningsdomstol som har fattat beslu-
tet. Besvärsrätt på statens vägnar har en så-
dan statlig intressebevakare som avses i 
55 §. 

 
73 § 

Har bilskatt genom förvaltningsdomstolens 
utslag avlyfts eller nedsatts, ska distriktstull-
kammaren eller Trafiksäkerhetsverket, obero-
ende av att ändring söks, betala den överbe-
talda skatten till den skattskyldige. 

Har högsta förvaltningsdomstolen med an-
ledning av besvär som anförts av tullombudet 
eller Enheten för bevakning av skattetagarnas 
rätt ändrat förvaltningsdomstolens utslag, ska 
en kopia av högsta förvaltningsdomstolens 
utslag lämnas in till distriktstullkammaren el-
ler Trafiksäkerhetsverket, som utan dröjsmål 
ska debitera den skattskyldige det överbetalda 
beloppet. 

73 § 
Om bilskatt har avlyfts eller nedsatts ge-

nom förvaltningsdomstolens beslut, ska Tul-
len eller Trafiksäkerhetsverket, oberoende av 
att ändring söks, betala den överbetalda skat-
ten till den skattskyldige. 

Om högsta förvaltningsdomstolen med an-
ledning av besvär som anförts av en sådan 
statlig intressebevakare som avses i 55 § har 
ändrat förvaltningsdomstolens beslut, ska en 
kopia av högsta förvaltningsdomstolens be-
slut lämnas in till Tullen eller Trafiksäker-
hetsverket, som utan dröjsmål ska debitera 
den skattskyldige det överbetalda beloppet. 

 
78 § 

Om tullombudet eller Enheten för bevak-
ning av skattetagarnas rätt anser att den skatt-
skyldige bör påföras skatt, ska distriktstull-
kammaren eller Trafiksäkerhetsverket på be-
gäran av dessa fatta beslut i saken. 

78 § 
Om en sådan statlig intressebevakare som 

avses i 55 § anser att den skattskyldige bör 
påföras skatt, ska Tullen eller Trafiksäker-
hetsverket på begäran av denne fatta beslut i 
ärendet. 

 
84 § 

Den som inte enligt detta kapitel har lämnat 
uppgifter eller visat upp material kan av Tull-
styrelsen eller Trafiksäkerhetsverket vid vite 
åläggas att fullgöra sin skyldighet. 

84 § 
Den som inte enligt detta kapitel har lämnat 

uppgifter eller visat upp material kan av Tul-
len eller Trafiksäkerhetsverket vid vite åläg-
gas att fullgöra sin skyldighet. 

 
86 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullstyrelsen, Skatteförvaltningen eller Tra-

86 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tullen, Skatteförvaltningen eller Trafiksä-
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fiksäkerhetsverket kan även bestämma att 
handlingar för statistiska eller vetenskapliga 
utredningar ska göras tillgängliga för perso-
ner eller myndigheter som bedriver forskning 
på området. Likaså kan länsrättens och högsta 
förvaltningsdomstolens beslut publiceras i 
oförändrad eller förkortad form, dock med 
utelämnande av parternas namn. Uppgifterna 
får inte lämnas vidare eller användas utan 
skattemyndighetens tillstånd för något annat 
syfte än det för vilket de har lämnats, om inte 
något annat bestäms. 

kerhetsverket kan även bestämma att hand-
lingar för statistiska eller vetenskapliga ut-
redningar ska göras tillgängliga för personer 
eller myndigheter som bedriver forskning på 
området. Även förvaltningsdomstolens och 
högsta förvaltningsdomstolens beslut kan 
publiceras i oförändrad eller förkortad form, 
dock med utelämnande av parternas namn. 
Uppgifterna får inte lämnas vidare eller an-
vändas utan skattemyndighetens tillstånd för 
något annat syfte än det för vilket de har 
lämnats, om inte något annat bestäms. 

 
 

96 § 
Tullstyrelsen kan vid behov bestämma att 

andra förfaranden än de som följer av denna 
lag skall tillämpas vid bilbeskattningen till 
utgången av 1995. Till den nämnda tidpunk-
ten tillämpas 41 och 42 §§ så att ett verifikat 
över betald skatt motsvarar beskattarens till-
stånd för registrering. 

(96 § upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
 

 

13. 

Lag 

om ändring av fordonsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 50 § 1 mom., 53 §, 56 § 1 och 2 mom. samt 

61 § 1 mom., 
sådana de lyder, 50�§ 1 mom. och 53 § i lag 249/2008 samt 56 § 1 och 2 mom. och 

61 § 1 mom. i lag 1327/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

50 § 

Anförande av besvär hos förvaltningsdomsto-
len 

I skatteuppbördsmyndighetens beslut med 
stöd av denna lag får ändring sökas genom 
besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Besvärsrätt har den skattskyldige eller någon 
annan som saken gäller och på statens vägnar 

50 §

Anförande av besvär hos förvaltningsdomsto-
len 

I skatteuppbördsmyndighetens beslut med 
stöd av denna lag får ändring sökas genom 
besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Besvärsrätt har den skattskyldige eller någon 
annan som saken gäller och på statens vägnar 
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Skatteförvaltningens Enhet för bevakning av 
skattetagarnas rätt och i ärenden som gäller 
fast skatt och konsumtionsskatt enligt 38 § 
tullombudet vid Tullstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

den som enligt 53 § bevakar statens intresse. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
53 § 

Förande av statens talan 

Statens talan i ärenden som gäller ändrings-
sökande och rättelse förs av Enheten för be-
vakning av skattetagarnas rätt. Statens talan i 
ärenden som gäller fast skatt och konsum-
tionsskatt enligt 38 § förs av tullombudet vid 
Tullstyrelsen. 
 
 

Enheten för bevakning av skattetagarnas 
rätt och tullombudet hörs och beslut delges 
dem genom att de bereds tillfälle att ta del av 
ett beslut och de handlingar som ligger till 
grund för beslutet. 

53 § 

Bevakning av statens intresse 

Statens intresse i ärenden som gäller änd-
ringssökande och rättelse bevakas av Enheten 
för bevakning av skattetagarnas rätt. Statens 
intresse i ärenden som gäller fast skatt och 
konsumtionsskatt enligt 38 § bevakas av Tul-
len eller en annan statlig intressebevakare i 
enlighet med vad som föreskrivs i lagen om 
Tullens organisation (   /   ). 

Den statliga intressebevakaren hörs och 
delges beslut genom att intressebevakaren 
ges tillfälle att ta del av ett beslut och de 
handlingar som ligger till grund för beslutet. 

 
56 § 

Myndigheter 

Skatteuppbördsmyndighet i fråga om for-
donsskatten är Trafiksäkerhetsverket, dock så 
att tullverket är skatteuppbördsmyndighet i 
fråga om den fasta skatten och konsumtions-
skatten. Skatteuppbördsmyndighet i landska-
pet Åland är Statens ämbetsverk på Åland, på 
vilket tillämpas vad som i denna lag före-
skrivs om Trafiksäkerhetsverket. 

Verkställandet av skattedebiteringen samt 
skatteuppbörden och andra åtgärder i anslut-
ning till beskattningen liksom behandlingen 
av ansökningsärenden och andra ärenden som 
gäller fordonsbeskattningen handhas av Tra-
fiksäkerhetsverket och tullverket samt, i fråga 
om fordon som är registrerade i landskapet 
Åland, av Statens ämbetsverk på Åland. Tra-
fiksäkerhetsverket behandlar dock även såda-
na ärenden om skatteuppskov och skattelätt-
nad som gäller skatter som uppbärs av Statens 
ämbetsverk på Åland. 
— — — — — — — — — — — — — —  

56 § 

Myndigheter 

Skatteuppbördsmyndighet i fråga om for-
donsskatten är Trafiksäkerhetsverket. Tullen 
är dock skatteuppbördsmyndighet i fråga om 
den fasta skatten och konsumtionsskatten. 
Skatteuppbördsmyndighet i landskapet Åland 
är Statens ämbetsverk på Åland, på vilket 
tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om 
Trafiksäkerhetsverket. 

Verkställandet av skattedebiteringen samt 
skatteuppbörden och andra åtgärder i anslut-
ning till beskattningen liksom behandlingen 
av ansökningsärenden och andra ärenden 
som gäller fordonsbeskattningen handhas av 
Trafiksäkerhetsverket, Tullen samt, i fråga 
om fordon som är registrerade i landskapet 
Åland, av Statens ämbetsverk på Åland. Tra-
fiksäkerhetsverket behandlar dock även så-
dana ärenden om skatteuppskov och skatte-
lättnad som gäller skatter som uppbärs av 
Statens ämbetsverk på Åland. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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61 § 

Skattelättnad 

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl 
på ansökan och på de villkor som det be-
stämmer helt eller delvis bevilja befrielse från 
eller uppskov med betalning av fordonsskatt 
som betalats eller ska betalas jämte därpå be-
räknad ränta. Trafiksäkerhetsverket eller fi-
nansministeriet har rätt att av andra skatte-
myndigheter få uppgifter som behövs för att 
avgöra ett skattelättnadsärende. Tullstyrelsen 
avgör ansökningar om skattebefrielse eller 
skatteuppskov som gäller i 38 § avsedd fast 
skatt och konsumtionsskatt. Uppskov med be-
talning av skatt beviljas på de villkor som fi-
nansministeriet bestämt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

61 § 

Skattelättnad 

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl 
på ansökan och på de villkor som det be-
stämmer helt eller delvis bevilja befrielse 
från eller uppskov med betalning av fordons-
skatt som betalats eller ska betalas jämte rän-
ta. Trafiksäkerhetsverket eller finansministe-
riet har rätt att av andra skattemyndigheter få 
uppgifter som behövs för att avgöra ett skat-
telättnadsärende. Tullen avgör ansökningar 
om skattebefrielse eller skatteuppskov som 
gäller sådan fast skatt och konsumtionsskatt 
som avses i 38 §. Uppskov med betalning av 
skatt beviljas på de villkor som finansmini-
steriet bestämt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
 

14. 

Lag 

om ändring av lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007) 9 § 2 och 

3 mom., 11 §, 12 § 3 mom., 13 och 14 §, 16 § 2 mom., 17–19 §, 20 § 1, 2 och 4 mom., 21 § 2, 
4 och 5 mom., 22 § 4 mom., 23 och 24 §, 27 § 1 mom. och 28 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

9 §  

Påförande av bränsleavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om bränsleavgift debiteras på någon annan 

grund än det bränsle som konstaterats i båten 
tas bränsleavgiften ut endast en gång för hela 
det år som beviset på användning av bränslet 
gäller. Bränsleavgift kan debiteras för högst 
fem år räknat från den tidpunkt då tullmyn-
digheten fick kännedom om användningen av 
bränsleavgiftsgrundande bränsle i båten. 

Bränsleavgift ska påföras inom två år från 
utgången av det år då tullmyndigheten fick 

9 §

Påförande av bränsleavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om bränsleavgift debiteras på någon annan 

grund än det bränsle som konstaterats i båten 
tas bränsleavgiften ut endast en gång för hela 
det år som beviset på användning av bränslet 
gäller. Bränsleavgift kan debiteras för högst 
fem år räknat från den tidpunkt då Tullen fick 
kännedom om användningen av bränsleav-
giftsgrundande bränsle i båten. 

Bränsleavgift ska påföras inom två år från 
utgången av det år då Tullen fick kännedom 
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kännedom om användningen av bränsleav-
giftsgrundande bränsle i båten. 

om användningen av bränsleavgiftsgrundan-
de bränsle i båten. 

 
11 § 

Förbud att föra ut en båt ur landet 

En båt för vilken bränsleavgift ska tas ut får 
inte föras ut ur landet förrän bränsleavgiften 
är betald. Tullmyndigheten kan dock tillåta 
att en båt förs ut ur landet, om godtagbar sä-
kerhet har ställts för betalningen av bränsle-
avgiften. 

11 § 

Förbud att föra ut en båt ur landet 

En båt för vilken bränsleavgift ska tas ut 
får inte föras ut ur landet förrän bränsleavgif-
ten är betald. Tullen kan dock tillåta att en 
båt förs ut ur landet, om godtagbar säkerhet 
har ställts för betalningen av bränsleavgiften. 

 
12 § 

Betalning av bränsleavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullmyndigheten kan sända den avgifts-

skyldige en betalningspåminnelse om bräns-
leavgift som förfallit till betalning. 

12 § 

Betalning av bränsleavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullen kan sända den avgiftsskyldige en 

betalningspåminnelse om bränsleavgift som 
förfallit till betalning. 

 
13 § 

Myndigheter 

Den allmänna ledningen och tillsynen i frå-
ga om bränsleavgiften ankommer på Tullsty-
relsen. Bränsleavgiften debiteras av den tull-
myndighet inom vars område användningen 
av det bränsleavgiftsgrundande bränslet har 
skett eller inom vars område användningen 
konstateras. 

Tillsynen över användningen av bränslen 
utövas av tull-, polis- och gränsbevaknings-
myndigheterna. Tull-, polis- och gränsbevak-
ningsmyndigheterna har rätt att utföra sådana 
kontroller av bränsle och båtar och ta sådana 
bränsleprov som är nödvändiga för tillsynen 
över bränsleavgiften och debiteringen av den. 
Om det konstateras att bränsleavgiftsgrun-
dande bränsle används i en båt, ska tillsyns-
myndigheten anmäla detta till behörig tull-
myndighet. 

13 § 

Myndigheter 

Den allmänna ledningen och tillsynen i 
fråga om bränsleavgiften samt debiteringen 
av avgiften ankommer på Tullen. 
 
 
 
 

Tillsynen över användningen av bränslen 
utövas av Tullen, polisen och gränsbevak-
ningsväsendet. Dessa har rätt att utföra såda-
na kontroller av bränsle och båtar och ta så-
dana bränsleprov som är nödvändiga för till-
synen över bränsleavgiften och debiteringen 
av den. Om det konstateras att bränsleav-
giftsgrundande bränsle används i en båt, ska 
tillsynsmyndigheten anmäla detta till Tullen. 

 
14 § 

Användningsförbud 

Om bränsleavgiften inte har betalats inom 
utsatt tid, får en båt inte användas i trafik (an-

14 § 

Användningsförbud 

Om bränsleavgiften inte har betalats inom 
utsatt tid, får en båt inte användas i trafik 
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vändningsförbud). Båten får inte användas i 
trafik ens i det fall att äganderätten till eller 
innehavet av båten har överförts på någon an-
nan än den avgiftsskyldige. Den tullmyndig-
het som påfört bränsleavgiften kan begära 
handräckning av polisen för att förhindra att 
båten används. Båten får användas när bräns-
leavgiften har betalats. 

 
Den tullmyndighet som påfört bränsleavgif-

ten kan, på ansökan och på de villkor som 
den bestämmer, av särskilda skäl återkalla ett 
användningsförbud för viss tid eller helt och 
hållet, om användningsförbudet är uppenbart 
oskäligt. Ansökan kan göras av båtens ägare 
eller innehavare eller av den som har påförts 
bränsleavgiften. 

(användningsförbud). Båten får inte använ-
das i trafik, även om äganderätten till eller 
innehavet av båten har överförts på någon 
annan än den avgiftsskyldige. Tullen kan be-
gära handräckning av polisen för att förhind-
ra att båten används. Båten får användas när 
bränsleavgiften har betalats av den betal-
ningsskyldige eller någon annan än den be-
talningsskyldige. 

Tullen kan, på ansökan och på de villkor 
som den bestämmer, av särskilda skäl åter-
kalla ett användningsförbud för viss tid eller 
helt och hållet, om användningsförbudet är 
uppenbart oskäligt. Ansökan kan göras av bå-
tens ägare eller innehavare eller av den som 
har påförts bränsleavgiften. 

 
16 § 

Offentlighet och utlämnande av uppgifter som 
gäller bränsleavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullmyndigheten ska på begäran utfärda in-

tyg över att bränsleavgift för ett fartyg inte är 
obetald. För intyget tas en avgift ut enligt la-
gen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). 

16 § 

Offentlighet och utlämnande av uppgifter 
som gäller bränsleavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullen ska på begäran utfärda intyg över att 

bränsleavgiften för en båt inte är obetald. För 
intyget tas en avgift ut vars belopp bestäms i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). 

 
 

17 § 

Förhandsavgörande 

Tullstyrelsen kan på ansökan meddela för-
handsavgörande om tillämpningen av be-
stämmelserna i denna lag, om saken är sär-
skilt viktig för sökanden. Förhandsavgörande 
ges för en bestämd tid, dock högst till utgång-
en av kalenderåret efter det att förhandsavgö-
randet meddelats. Om en sökande kräver det, 
ska ett förhandsavgörande som vunnit laga 
kraft med bindande verkan iakttas för den tid 
avgörandet gäller. En avgift tas ut för medde-
lande av förhandsavgörande enligt lagen om 
grunderna för avgifter för vissa förhandsbe-
slut (1209/2006). 

Ärenden som gäller förhandsavgörande ska 
behandlas i brådskande ordning vid Tullsty-
relsen. Ändring får inte sökas genom besvär i 
ett beslut om att förhandsavgörande inte 

17 § 

Förhandsavgörande 

Tullen kan på ansökan meddela förhands-
avgörande om tillämpningen av bestämmel-
serna i denna lag, om saken är särskilt viktig 
för sökanden. Förhandsavgörande ges för en 
bestämd tid, dock högst till utgången av ka-
lenderåret efter det att förhandsavgörandet 
meddelats. Om en sökande kräver det, ska ett 
förhandsavgörande som vunnit laga kraft 
med bindande verkan iakttas för den tid av-
görandet gäller. Bestämmelser om den avgift 
som tas ut för förhandsavgörande finns i la-
gen om grunderna för avgifter för vissa för-
handsbeslut (1209/2006). 

Ärenden som gäller förhandsavgörande ska 
behandlas skyndsamt vid Tullen. Ändring får 
inte sökas genom besvär i ett beslut om att 
förhandsavgörande inte meddelas. 
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meddelas. 
 

18 § 

Rättelse till avgiftstagarens fördel 

Om bränsleavgift har lämnats odebiterad, 
debiterats till för lågt belopp eller återbetalats 
till en avgiftsskyldig utan grund eller till ett 
för stort belopp, kan tullmyndigheten rätta 
beslutet om bränsleavgiften inom tre år från 
utgången av det år då bränsleavgiften debite-
rades eller borde ha debiterats eller då beslu-
tet om återbetalning av bränsleavgift fattades, 
om inte saken har avgjorts genom beslut med 
anledning av besvär. Innan rättelse till av-
giftstagarens fördel sker ska den avgiftsskyl-
dige beredas tillfälle att avge bemötande i sa-
ken. 

18 § 

Rättelse till avgiftstagarens fördel 

Om bränsleavgift har lämnats odebiterad, 
debiterats till för lågt belopp eller återbetalats 
till en avgiftsskyldig utan grund eller till ett 
för stort belopp, kan Tullen rätta beslutet om 
bränsleavgiften inom tre år från utgången av 
det år då bränsleavgiften debiterades eller 
borde ha debiterats eller då beslutet om åter-
betalning av bränsleavgift fattades, om inte 
saken har avgjorts genom beslut med anled-
ning av besvär. Innan rättelse till avgiftstaga-
rens fördel sker ska den avgiftsskyldige ges 
tillfälle att avge bemötande i saken. 

 
19 § 

Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel 

Om tullmyndigheten konstaterar att bräns-
leavgift har debiterats till för stort belopp el-
ler återbetalats till för litet belopp, ska tull-
myndigheten rätta sitt beslut och till den av-
giftsskyldige återbetala det som denne betalat 
för mycket eller den avgift som inte återbeta-
lats, om inte saken har avgjorts genom beslut 
med anledning av besvär. Rättelse kan göras 
inom tre år från ingången av kalenderåret ef-
ter debiteringen eller återbetalningen av av-
giften. 

19 § 

Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel 

Om Tullen konstaterar att bränsleavgift har 
debiterats till för stort belopp eller återbeta-
lats till för litet belopp, ska den rätta sitt be-
slut och till den avgiftsskyldige återbetala det 
som denne betalat för mycket eller den avgift 
som inte återbetalats, om inte saken har av-
gjorts genom beslut med anledning av be-
svär. Rättelse kan göras inom tre år från in-
gången av kalenderåret efter debiteringen el-
ler återbetalningen av avgiften. 

 
20 § 

Rättelseyrkande 

Ändring i en tullmyndighets beslut om 
bränsleavgift får sökas skriftligen hos den 
tullmyndighet som fattat beslutet genom rät-
telseyrkande, om inte saken har avgjorts ge-
nom beslut med anledning av besvär. 

Rätt att söka ändring på statens vägnar i ett 
tulldistrikts beslut har tullombuden i tulldi-
strikten och i Tullstyrelsens beslut tullombu-
det vid Tullstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett rättelseyrkande ska inom utsatt tid ges 
in till den tullmyndighet vars beslut rättelse-

20 § 

Rättelseyrkande 

Ändring i ett beslut om bränsleavgift får 
sökas skriftligen hos Tullen genom rättelse-
yrkande, om inte saken har avgjorts genom 
beslut med anledning av besvär. 

 
Rätt att söka ändring på statens vägnar har 

den som med stöd av 24 § bevakar statens in-
tresse. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett rättelseyrkande ska inom utsatt tid ges 
in till Tullen. Tullen ska med anledning av ett 
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yrkandet gäller. Myndigheten ska med anled-
ning av den avgiftsskyldiges rättelseyrkande 
bereda tullombudet och med anledning av 
tullombudets rättelseyrkande den avgiftsskyl-
dige tillfälle att avge bemötande samt den 
som lämnat in rättelseyrkande tillfälle att vid 
behov också avge genmäle. Saken kan avgö-
ras utan att parterna hörs i enlighet med 34 § 
2 mom. i förvaltningslagen (434/2003). 

rättelseyrkande som lämnats in av den av-
giftsskyldige ge den statliga intressebevaka-
ren och, med anledning av ett rättelseyrkan-
de som lämnats in av den statliga intressebe-
vakaren, ge den avgiftsskyldige tillfälle att 
avge bemötande samt vid behov även ge den 
som lämnat in rättelseyrkande tillfälle att 
avge genmäle. Bestämmelser om avgörande 
av ärenden utan att parterna hörs finns i 
34 § 2 mom. i förvaltningslagen (434/2003). 

 
21 § 

Anförande av besvär hos förvaltningsdomsto-
len 

— — — — — — — — — — — — — —  
På statens vägnar har tullombud vid ett tull-

distrikt rätt att överklaga tulldistriktets beslut 
och tullombud vid Tullstyrelsen rätt att över-
klaga Tullstyrelsens beslut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Besvärsskriften ska ges in till den myndig-
het vars beslut överklagas. Den myndighet 
som fattat beslutet ska ge utlåtande med an-
ledning av besvären. Myndigheten ska med 
anledning av besvär och utlåtande bereda den 
avgiftsskyldige och andra parter tillfälle att 
avge bemötande av besvär anförda av tullom-
bud samt tullombudet tillfälle att avge bemö-
tande av besvär anförda av en avgiftsskyldig 
och andra parter. Vid behov ska den änd-
ringssökande även beredas tillfälle att avge 
genmäle. Besvärsskriften med bemötande, 
genmäle och utlåtande samt andra handlingar 
i ärendet ska utan dröjsmål sändas till förvalt-
ningsdomstolen. 

Besvär som riktats till förvaltningsdomsto-
len men som borde ha anförts som ett rättel-
seyrkande, behandlas som ett rättelseyrkande 
vid tullmyndigheten. Då ska beslut om avvi-
sande av besvären inte fattas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

21 § 

Anförande av besvär hos förvaltningsdomsto-
len 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätt att på statens vägnar överklaga Tul-

lens beslut har den som med stöd av 24 § be-
vakar statens intresse. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Besvärsskriften ska ges in till Tullen, som 
ska ge utlåtande med anledning av besvären. 
Tullen ska med anledning av besvär och utlå-
tande ge den avgiftsskyldige och andra parter 
tillfälle att avge bemötande av besvär anförda 
av en statlig intressebevakare samt en statlig 
intressebevakare tillfälle att avge bemötande 
av besvär anförda av en avgiftsskyldig och 
andra parter. Vid behov ska den ändringssö-
kande även ges tillfälle att avge genmäle. Be-
svärsskriften jämte bemötanden, genmälen 
och utlåtanden samt de övriga handlingar 
som uppkommit i ärendet ska utan dröjsmål 
sändas till förvaltningsdomstolen. 
 

Besvär som riktats till förvaltningsdomsto-
len men som borde ha anförts som ett rättel-
seyrkande, behandlas som ett rättelseyrkande 
vid Tullen. Då ska beslut om avvisande av 
besvären inte fattas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
22 § 

Anförande av besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvär ska anföras inom 60 dagar från del-

fåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Be-

22 § 

Anförande av besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvär ska anföras inom 60 dagar från del-

fåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
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svärsskriften ska inom besvärstiden ges in till 
högsta förvaltningsdomstolen eller den för-
valtningsdomstol som fattat beslutet. Besvärs-
rätt på statens vägnar har Tullstyrelsens 
tullombud. 

Besvärsskriften ska inom besvärstiden läm-
nas in till högsta förvaltningsdomstolen eller 
den förvaltningsdomstol som har fattat beslu-
tet. Besvärsrätt på statens vägnar har den som 
med stöd av 24 § bevakar statens intresse. 

 
23 § 

Räntebetalningsskyldighet på grund av änd-
ringssökande och tullmyndighets rättelse 

Om bränsleavgiften har avlyfts på grund av 
ändringssökande eller en tullmyndighets rät-
telse eller om bränsleavgiften har sänkts, ska 
till vederbörande återbetalas det överskjutan-
de beloppet jämte en årlig ränta som motsva-
rar den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda 
referensräntan för den halvårsperiod som fö-
regår kalenderåret i fråga, minskad med två 
procentenheter. Räntan betalas från avgiftsbe-
talningsdagen till återbetalningsdagen. Den 
ränta som betalas för återbetalningen är inte 
skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen. 

Om bränsleavgift med anledning av änd-
ringssökande påförs eller avgiftsbeloppet 
höjs, driver tullmyndigheten in bränsleavgif-
ten jämte förseningsränta enligt lagen om 
skattetillägg och förseningsränta. 

23 § 

Räntebetalningsskyldighet på grund av änd-
ringssökande och Tullens rättelse 

Om bränsleavgiften har avlyfts på grund av 
ändringssökande eller Tullens rättelse eller 
om bränsleavgiften har sänkts, ska till veder-
börande återbetalas det överskjutande belop-
pet jämte en årlig ränta som motsvarar refe-
rensräntan enligt 12 § i räntelagen 
(633/1982) för den halvårsperiod som föregår 
kalenderåret i fråga, minskad med två pro-
centenheter. Räntan räknas från avgiftsbetal-
ningsdagen till återbetalningsdagen. Den rän-
ta som betalas för återbetalningen är inte 
skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen. 

Om bränsleavgift med anledning av änd-
ringssökande påförs eller avgiftsbeloppet 
höjs, driver Tullen in bränsleavgiften jämte 
förseningsränta enligt lagen om skattetillägg 
och förseningsränta. 

 
24 § 

Förande av statens talan 

Statens talan i ärenden som gäller ändrings-
sökande och rättelse förs av ett tullombud vid 
tulldistriktet eller, om saken gäller Tullstyrel-
sens beslut eller besvär i högsta förvaltnings-
domstolen, av ett tullombud vid Tullstyrelsen. 

Tullombudet hörs och delges beslut genom 
att tullombudet ges tillfälle att ta del av beslu-
ten och de handlingar som ligger till grund 
för dessa. 

24 § 

Bevakning av statens intresse 

Bestämmelser om statlig intressebevakare i 
ärenden som gäller ändringssökande och rät-
telse finns i lagen om Tullens organisation (  
/   ). 
 

Den statliga intressebevakaren hörs och 
delges beslut genom att intressebevakaren 
ges tillfälle att ta del av ett beslut och de 
handlingar som ligger till grund för beslutet. 

 
27 § 

Återbetalning av grundlös prestation 

Den som visar att han har betalat bränsle-
avgift av misstag har rätt att på ansökan återfå 
det betalda beloppet av den behöriga tull-
myndigheten. Som misstag betraktas inte att 
bränsleavgift har betalats för att undvika att 

27 §

Återbetalning av grundlös prestation 

Den som visar att han har betalat bränsle-
avgift av misstag har rätt att på ansökan åter-
få det betalda beloppet av Tullen. Som miss-
tag betraktas inte att bränsleavgift har beta-
lats för att undvika att användningen av båten 
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användningen av båten förhindras eller under 
sådana omständigheter där detta syfte kan an-
ses vara uppenbart. 
— — — — — — — — — — — — — —  

förhindras eller under sådana omständigheter 
där detta syfte kan anses vara uppenbart. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
28 § 

Avgiftslättnad och uppskov med betalningen 

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansö-
kan och på de villkor som den bestämmer helt 
eller delvis bevilja befrielse från bränsleavgift 
och förseningsränta samt ränta som ska beta-
las på grund av uppskov, om det kan anses 
vara uppenbart oskäligt att ta ut dessa till fullt 
belopp. Finansministeriet kan överta avgö-
randet av ett principiellt viktigt ärende. 

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansö-
kan bevilja uppskov med betalningen av 
bränsleavgift på de villkor som finansministe-
riet bestämmer, om det kan anses uppenbart 
oskäligt att bränsleavgiften ska betalas inom 
utsatt tid. Finansministeriet kan överta avgö-
randet av ett uppskovsärende. 

28 § 

Avgiftslättnad och uppskov med betalningen 

Tullen kan av särskilda skäl på ansökan och 
på de villkor som den bestämmer helt eller 
delvis bevilja befrielse från bränsleavgift och 
förseningsränta samt ränta som ska betalas på 
grund av uppskov, om det kan anses vara up-
penbart oskäligt att ta ut dessa till fullt be-
lopp. Finansministeriet kan överta avgöran-
det av ett principiellt viktigt ärende. 

Tullen kan av särskilda skäl på ansökan be-
vilja uppskov med betalningen av bränsleav-
gift på de villkor som finansministeriet be-
stämmer, om det kan anses uppenbart oskä-
ligt att bränsleavgiften ska betalas inom ut-
satt tid. Finansministeriet kan överta avgö-
randet av ett uppskovsärende. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
 

15. 

Lag 

om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006) 1 § 2 mom., 

5 § och 8 § 2 mom., 
av dem 1 § 2 mom. och 5 § sådana de lyder i lag 1328/2009, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag tillämpas också på sådana an-

sökningar som Tullstyrelsen eller Trafiksä-
kerhetsverket behandlar och som avser Tull-
styrelsens eller Trafiksäkerhetsverkets för-
handsavgöranden. 

1 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag tillämpas också på sådana an-

sökningar som Tullen eller Trafiksäkerhets-
verket behandlar och som avser Tullens eller 
Trafiksäkerhetsverkets förhandsavgöranden. 
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5 § 

Fastställande av fasta avgifter 

De beslutsavgifter samt behandlingsavgifter 
som Skatteförvaltningen och Tullverket tar ut 
fastställs genom förordning av finansministe-
riet. De avgifter som Trafiksäkerhetsverket 
tar ut fastställs genom förordning av kommu-
nikationsministeriet. 

5 § 

Fastställande av fasta avgifter 

De beslutsavgifter samt behandlingsavgif-
ter som Skatteförvaltningen och Tullen tar ut 
fastställs genom förordning av finansministe-
riet. De avgifter som Trafiksäkerhetsverket 
tar ut fastställs genom förordning av kom-
munikationsministeriet. 

 
8 § 

Sökande av ändring i en avgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ändring i avgifter som Tullstyrelsen har på-

fört söks i enlighet med vad som i tullagen 
(1466/1994) föreskrivs om sökande av änd-
ring. 

8 § 

Sökande av ändring i en avgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om sökande av ändring i en 

avgift som Tullen har påfört finns i tullagen 
(1466/1994). 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
 

16. 

Lag 

om ändring av tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tvångsmedelslagen (450/1987) 1 kap. 6 § 1 mom. 3 punkten samt 5 a kap. 5 § 

3 mom. och 14 § 1 mom., sådana de lyder i lag 480/2010, som följer 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap. 

Gripande, anhållande och häktning 

6 § 

Anhållningsberättigad tjänsteman 

Om anhållande beslutar en anhållningsbe-
rättigad tjänsteman. Anhållningsberättigade 
tjänstemän är: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) chefen för Tullstyrelsens och ett tulldi-
strikts enhet för tullbrottsbekämpning samt en 
tullöverinspektör som av chefen för Tullsty-
relsens bevakningsavdelning eller chefen för 

1 kap.

Gripande, anhållande och häktning 

6 § 

Anhållningsberättigad tjänsteman 

Om anhållande beslutar en anhållningsbe-
rättigad tjänsteman. Anhållningsberättigade 
tjänstemän är 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) Tullens brottsbekämpningschef och en 
tullman som av chefen för Tullens bevak-
ningsavdelning eller brottsbekämpningsche-
fen har förordnats till undersökningsledare, 
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ett tulldistrikt har förordnats till undersök-
ningsledare, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

samt 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5 a kap. 

Teleavlyssning, teleövervakning och tek-
nisk observation 

5 § 

Beslut om åtgärd 

— — — — — — — — — — — — — —  
På framställning av undersökningsledaren 

beslutar den polisman som är chef eller biträ-
dande chef för den polisenhet som ansvarar 
för förundersökningen om annan teknisk av-
lyssning än sådan som avses i 1 mom. Vid 
förundersökning som görs av tullverket fattas 
beslutet av chefen för Tullstyrelsens brottsbe-
kämpningsavdelning eller chefen för den en-
het vid avdelningen som ansvarar för brotts-
bekämpningen eller av chefen för tulldistrik-
tet i fråga. Vid förundersökning som görs av 
gränsbevakningsväsendet fattas beslutet av 
avdelningschefen eller biträdande avdel-
ningschefen vid juridiska avdelningen vid 
staben för gränsbevakningsväsendet. Om en 
allmän åklagare är undersökningsledare, fat-
tas beslutet av åklagaren i fråga. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 a kap. 

Teleavlyssning, teleövervakning och tek-
nisk observation 

5 § 

Beslut om åtgärd 

— — — — — — — — — — — — — —  
På framställning av undersökningsledaren 

beslutar den polisman som är chef eller biträ-
dande chef för den polisenhet som ansvarar 
för förundersökningen om annan teknisk av-
lyssning än sådan som avses i 1 mom. Vid 
förundersökning som görs av Tullen fattas 
beslutet av Tullens brottsbekämpningschef 
och vid förundersökning som görs av gräns-
bevakningsväsendet fattas beslutet av avdel-
ningschefen eller biträdande avdelningsche-
fen vid juridiska avdelningen vid staben för 
gränsbevakningsväsendet. Om en allmän 
åklagare är undersökningsledare, fattar denne 
beslutet. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
14 § 

Ersättning 

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av 
statens medel för de direkta kostnader som 
orsakats av att företaget enligt detta kapitel 
har biträtt myndigheterna och lämnat uppgif-
ter. Beslut om betalning av ersättning fattas 
av chefen för polisinrättningen eller chefen 
för polisens riksomfattande enhet eller någon 
person som denne har förordnat eller av che-
fen för Tullstyrelsens brottsbekämpningsav-
delning. Vid gränsbevakningsväsendet fattas 
beslut i saken av staben för gränsbevaknings-
väsendet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Ersättning 

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av 
statens medel för de direkta kostnader som 
orsakats av att företaget enligt detta kapitel 
har biträtt myndigheterna och lämnat uppgif-
ter. Beslut om betalning av ersättning fattas 
av chefen för polisinrättningen eller chefen 
för polisens riksomfattande enhet eller någon 
som denne har förordnat, eller av Tullens 
brottsbekämpningschef. Vid gränsbevak-
ningsväsendet fattas beslut om saken av sta-
ben för gränsbevakningsväsendet. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
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Denna lag träder i kraft den  20  . 
——— 

 
 

17. 

Lag 

om ändring av luftfartslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i luftfartslagen (1194/2009) 99 § 3 mom., 108 § 2 mom. och 147 § 2 mom. som föl-

jer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

99 § 

Kapitlets tillämpningsområde och allmänna 
bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polismän beviljas tillstånd och godkännan-

den enligt förordningen om skyddsregler och 
de förordningar som kommissionen utfärdat 
med stöd av den av chefen för den enhet som 
ansvarar för polisverksamheten. Gränsbevak-
ningsmän beviljas motsvarande tillstånd och 
godkännanden av kommendören för gränsbe-
vaknings- eller sjöbevakningssektionen och 
tullmän av tullstyrelsen. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

99 § 

Kapitlets tillämpningsområde och allmänna 
bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polismän beviljas tillstånd och godkännan-

den enligt förordningen om skyddsregler och 
de förordningar som kommissionen utfärdat 
med stöd av den av chefen för den enhet som 
ansvarar för polisverksamheten. Gränsbe-
vakningsmän beviljas motsvarande tillstånd 
och godkännanden av kommendören för 
gränsbevaknings- eller sjöbevakningssektio-
nen och tullmän av chefen för den ansvariga 
enheten vid Tullen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
108 § 

Villkor för inträde till säkerhetskontrollants-
utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från 1 mom. gäller att po-

lismän godkänns för säkerhetskontrollantsut-
bildning av chefen för den enhet som ansva-
rar för polisverksamheten. Gränsbevak-
ningsmän godkänns av kommendören för 
gränsbevaknings- och sjöbevakningssektio-
nen och tullmän av tullstyrelsen. 

108 § 

Villkor för inträde till säkerhetskontrollants-
utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från 1 mom. gäller att po-

lismän godkänns för säkerhetskontrollantsut-
bildning av chefen för den enhet som ansva-
rar för polisverksamheten. Gränsbevak-
ningsmän godkänns av kommendören för 
gränsbevaknings- och sjöbevakningssektio-
nen och tullmän av chefen för den ansvariga 
enheten vid Tullen. 
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147 § 

Åtgärder för ingripande i tillstånd som bevil-
jats personer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från 1 mom. är chefen för 

den enhet som ansvarar för polisverksamhe-
ten behörig myndighet i fråga om godkän-
nande för säkerhetskontrollanter som bevil-
jats polismän. Kommendören för gränsbe-
vaknings- eller sjöbevakningssektionen är 
behörig myndighet i fråga om godkännande 
för säkerhetskontrollanter som beviljats 
gränsbevakningsmän. Tullstyrelsen är behö-
rig myndighet i fråga om godkännande för 
säkerhetskontrollanter som beviljats tullmän. 
 

147 § 

Åtgärder för ingripande i tillstånd som bevil-
jats personer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från 1 mom. är chefen för 

den enhet som ansvarar för polisverksamhe-
ten behörig myndighet i fråga om godkän-
nande för säkerhetskontrollanter som bevil-
jats polismän. Kommendören för gränsbe-
vaknings- eller sjöbevakningssektionen är 
behörig myndighet i fråga om godkännande 
för säkerhetskontrollanter som beviljats 
gränsbevakningsmän. Chefen för den ansva-
riga enheten vid Tullen är behörig myndighet 
i fråga om godkännande för säkerhetskontrol-
lanter som beviljats tullmän. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
 

 

18. 

Lag 

om ändring av 25 och 26 § i lagen om farledsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om farledsavgift (1122/2005) 25 § 1 och 2 mom. samt 26 § 2 mom. som föl-

jer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

25 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut som gäller farledsavgift el-
ler återbäring av farledsavgift eller i andra be-
slut av tullmyndigheten som meddelats med 
stöd av denna lag får sökas genom besvär hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol. I beslut ge-
nom vilket det har bestämts att förhandsavgö-
rande inte meddelas får ändring dock inte sö-
kas genom besvär. Besvärsrätt på statens 
vägnar över ett tulldistrikts beslut har tullom-
budet vid tulldistriktet och över Tullstyrelsens 
beslut tullombudet vid Tullstyrelsen. Ändring 
skall sökas skriftligen och besvärsskriften 

25 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut som gäller farledsavgift 
eller återbäring av farledsavgift eller i andra 
beslut av Tullen som meddelats med stöd av 
enna lag får sökas genom besvär hos Hel-
singfors förvaltningsdomstol. Ändring får 
dock inte sökas genom besvär i ett beslut om 
att förhandsavgörande inte meddelas. Be-
svärsrätt på statens vägnar har den som beva-
kar statens intresse enligt 8 § i lagen om Tul-
lens organisation (   /   ). Ändring ska sökas 
skriftligen och besvärsskriften ska inom be-
svärstiden ges in till Tullen. 
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skall inom besvärstiden ges in till den myn-
dighet vars beslut överklagas. 

Besvärstiden är tre år från ingången av ka-
lenderåret efter det år då farledsavgiften fast-
ställdes eller återbars, dock alltid minst 
60 dagar från delfåendet av beslutet. När be-
svär anförs över beslut om något annat än 
fastställande av farledsavgift är besvärstiden 
30 dagar från delfåendet av beslutet. För 
tullombudet är besvärstiden 30 dagar från det 
att beslutet fattades. 
 
 

 
 
Besvärstiden är tre år från ingången av ka-

lenderåret efter det år då farledsavgiften fast-
ställdes eller återbars, dock alltid minst 
60 dagar från delfåendet av beslutet. När be-
svär anförs över beslut om något annat än 
fastställande av farledsavgift är besvärstiden 
30 dagar från delfåendet av beslutet. När 
ändring söks på statens vägnar är besvärsti-
den 30 dagar från det att beslutet fattades. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
26 § 

Anförande av besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvär skall anföras inom 60 dagar från 

delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Besvärsskriften skall inom besvärstiden ges 
in till högsta förvaltningsdomstolen eller Hel-
singfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt på 
statens vägnar har tullombudet vid Tullstyrel-
sen. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 § 

Anförande av besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvär ska anföras inom 60 dagar från del-

fåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Besvärsskriften ska inom besvärstiden till-
ställas högsta förvaltningsdomstolen eller 
Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt 
på statens vägnar har den som bevakar sta-
tens intresse enligt 8 § i lagen om Tullens or-
ganisation. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
 

 

19. 

Lag 

om temporär ändring av 181 § i utlänningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i utlänningslagen (301/2004) 181 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

886/2011, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

181 § 

Påförande av påföljdsavgift för transportör  

Påföljdsavgiften för transportör påförs i 

181 § 

Påförande av påföljdsavgift för transportör  

Påföljdsavgiften för transportör påförs i 
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samband med gränskontrollen av kommendö-
ren eller biträdande kommendören för den 
gräns- eller sjöbevakningssektion eller chefen 
för den gräns- eller sjöbyrå inom vars verk-
samhetsområde överträdelsen av 173 § i den-
na lag eller 20 § i lagen om behandling av 
personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet 
har konstaterats. Om polisen har varit gräns-
kontrollmyndighet, påförs påföljdsavgiften 
för transportör av en polisman som hör till 
befälet vid polisinrättningen. Om tullmyndig-
heten har varit gränskontrollmyndighet, på-
förs påföljdsavgiften för transportör av chefen 
för tulldistriktet eller chefen för tulldistriktets 
övervakningsenhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

samband med gränskontrollen av kommen-
dören eller biträdande kommendören för den 
gräns- eller sjöbevakningssektion eller che-
fen för den gräns- eller sjöbyrå inom vars 
verksamhetsområde överträdelsen av 173 § i 
denna lag eller 20 § i lagen om behandling av 
personuppgifter vid gränsbevakningsväsen-
det har konstaterats. Om polisen har varit 
gränskontrollmyndighet, påförs påföljdsav-
giften för transportör av en tjänsteman som 
ingår i befälet för polisinrättningen i häradet. 
Om tullmyndigheten har varit gränskontroll-
myndighet, påförs påföljdsavgiften för trans-
portör av en tullman i överordnad ställning 
vid verksamhetsenheten vid den ansvariga 
enheten vid Tullen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  och gäller 

till och med den 31 december 2013. 
——— 
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Utkast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statsrådets förordning 

om Tullens organisation 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Tullens organisation (  /20  
) och 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), sådant det lyder i lag 281/2000: 
 

1 § 

Tullens enheter 

Vid Tullen finns 
1) utrikeshandels- och beskattningsavdel-

ningen för uppgifter inom tullklarering och 
beskattning samt statistikföring, 

2) bevakningsavdelningen för kontroll-
verksamhet, förundersökning och annan tull-
brottsbekämpning samt styrning av Tullens 
övervakningsuppgifter, 

3) förvaltningsavdelningen för personal-
administration, ekonomiförvaltning och all-
män förvaltning samt för informationsför-
valtning, utbildning och kommunikation, 

4) avdelningen för tullkontor för utförande 
av Tullens övervakningsuppgifter, inklusive 
uppgifter som krävs för och stöder förunder-
sökning samt utfärdande av strafforder, in- 
och utresekontroller samt för de tullklare-
rings- och beskattningsuppgifter som behö-
ver utföras på lokal nivå, 

5) tullaboratoriet för de laboratorieunder-
sökningar och de uppgifter som hänför sig 
dem som Tullen behöver i livsmedelsöver-
vakningen och övervakningen av konsum-
tionsvaror och i tullklarerings-, beskattnings- 
och kontrollverksamheten samt vid brottsbe-
kämpning och andra uppdrag, 

6) staben för intern revision av förvaltning 
och ekonomi, för bevakning av statens in-
tresse, för föredragning av de föreskrifter 

som ska utfärdas av generaldirektören samt 
för andra stabsuppgifter som fastställts i ar-
betsordningen. 

Tullens enheter har hela landet som sitt 
verksamhetsområde. 
 

2 § 

Tullkontor vid rikets landgräns 

De tullkontor som finns vid rikets land-
gräns och hör till avdelningen för tullkontor 
är Vaalimaa, Vainikkala, Nuijamaa, Imatra, 
Niirala, Kuusamo, Torneå, Kilpisjärvi, Kivi-
lompolo, Karigasniemi, Utsjoki, Raja-
Jooseppi, Salla och Vartius. 
 

3 § 

Tillsättande av tjänster 

Finansministeriet förordnar en ställföreträ-
dare för generaldirektören på framställning 
av generaldirektören. 

Generaldirektören utnämner cheferna för 
de enheter som anges i 1 § samt tjänstemän-
nen vid staben. 

Chefen för enheten utnämner övriga tjäns-
temän och anställer personal i arbetsavtals-
förhållande vid de enheter som anges i 1 § 
1 mom. 1—5 punkten, om inte detta i arbets-
ordningen har uppdragits åt någon annan 
tjänsteman vid enheten. 
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4 § 

Särskilda behörighetsvillkor 

Behörighetsvillkor för generaldirektören är 
högre högskoleexamen, sådan mångsidig er-
farenhet som uppgiften kräver samt i prakti-
ken visad ledarförmåga och erfarenhet av le-
darskap. 

Behörighetsvillkor för cheferna för de en-
heter som avses i 1 § i denna förordning är 
högre högskoleexamen, sådan mångsidig er-
farenhet som uppgiften kräver och i prakti-
ken visad ledarförmåga. 

Behörighetsvillkor för Tullens brottsbe-
kämpningschef och chefen för en verksam-
hetsenhet som är direkt underställd denne är 
högre högskoleexamen, förtrogenhet med det 
uppgiftsområde som hör till tjänsten och i 
praktiken visad ledarförmåga. Behörighets-
villkor för chefen för någon av de övriga 
verksamhetsenheterna vid Tullen är sådan 
utbildning och erfarenhet som uppgiften krä-
ver och i praktiken visad ledarförmåga när 
uppgiften förutsätter det. 

Behörighetsvillkor för en förundersök-
ningsledare är högskoleexamen eller tillräck-
lig utbildning för förundersökningsledare 
med tanke på uppgifterna och befogenheter-
na. Behörighetsvillkor för en tullman som 
tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpning-
en och för en tullman som beslutar om åtgär-
der enligt 15 § i tullagen (1466/1994) och 
som tjänstgör som chef för tullövervakningen 
är tillräcklig utbildning med tanke på arten 
av de befogenheter som hör till uppgifterna. 
 

5 § 

Behörighetsvillkor som gäller språkkunska-
per 

Behörighetsvillkor för tjänstemän som en-
ligt lag eller förordning eller enligt arbets-
ordningen har till uppgift att föredra eller fat-
ta beslut som gäller individens rättigheter el-
ler skyldigheter eller som har rätt att använda 
maktmedel är behörighetsvillkoren gällande 
språkkunskaper vid en enhet vid Tullen och 
vid en verksamhetsenhet i ett tvåspråkigt 
verksamhetsområde goda muntliga och 
skriftliga kunskaper i befolkningsmajorite-

tens språk inom myndighetens verksamhets-
område samt nöjaktiga muntliga och skriftli-
ga kunskaper i det andra språket. 

Tullen ska specificera vilka tjänster som 
kräver sådana språkkunskaper som anges i 
1 mom. 

I fråga om den personal vid Tullen för vil-
ken högskoleexamen anges som behörighets-
villkor iakttas i fråga om behörighetsvillko-
ren gällande kunskaperna i finska och svens-
ka vad som föreskrivs i 6 § i lagen om de 
språkkunskaper som krävs av offentligt an-
ställda (424/2003). I fråga om språkkunska-
perna hos anställda vid Tullen i landskapet 
Åland iakttas dessutom vad som föreskrivs i 
statsrådets förordning om de språkkunskaper 
som krävs av statsanställda i landskapet 
Åland (1218/2007). 
 

6 § 

Titlar 

Den som är ställföreträdare för generaldi-
rektören har titeln överdirektör. 

Chefen för tullaboratoriet har titeln profes-
sor, om han eller hon har avlagt doktorsexa-
men. 
 

7 § 

Generaldirektörens uppgifter och beslutan-
derätt 

Generaldirektören ska svara för att Tullens 
verksamhet och ekonomi ordnas på adekvat 
sätt och ger resultat samt särskilt för att resul-
tatmålen nås liksom även för rapporteringen 
om Tullens verksamhet och ekonomi. Gene-
raldirektören ska följa utvecklingen inom 
Tullens verksamhetsområde och vidta åtgär-
der för att genomföra nödvändiga reformer 
och förbättringar. 

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag beslutar generaldirektören 

1) om Tullens allmänna riktlinjer för verk-
samheten och om målen för Tullens verk-
samhet och ekonomi inom ramen för de re-
sultatmål som finansministeriet fastställt, 

2) om Tullens verksamhets- och ekonomi-
plan samt budgetförslag, 
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3) om de tullkontor som omfattas av Tul-
lens bestämmanderätt, 

4) om andra ärenden som har stor räckvidd 
och är av principiell betydelse för Tullen. 
Generaldirektören undertecknar Tullens bok-
slut och därtill hörande handlingar. 
 

8 § 

Uppgifter för Tullens enhetschefer 

Chefen för enheterna vid Tullen svarar in-
för generaldirektören för att de mål som 
ställts upp för enheten nås och för att den 
verksamhet de leder sköts på ett riktigt sätt 
och ger resultat. De ska följa den allmänna 
utvecklingen gällande den verksamhet som 
de leder och ta initiativ till att genomföra 
nödvändiga reformer och förbättringar. 
 

9 § 

Delegation 

Vid Tullen finns en delegation som be-
handlar de strategiska riktlinjerna för Tullens 
utveckling och verksamhet. Delegationen be-
står av generaldirektören och högst 11 andra 

medlemmar, av vilka en representerar Tul-
lens personal. Finansministeriet tillsätter de-
legationen på framställning av Tullen för viss 
tid, dock högst fyra år. 
 

 
10 § 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Denna förordning träder i kraft den     20. 
Genom denna förordning upphävs statsrå-

dets förordning om tullverket (205/2008). 
En person som innehar en tjänst vid Tullen 

vid ikraftträdandet av denna förordning be-
håller sin behörighet för tjänsten och andra 
motsvarande tjänster vid Tullen efter att för-
ordningen har trätt i kraft. Om en person har 
utnämnts till en tjänst för viss tid, gäller det-
samma honom eller henne för denna tid. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft. 

Det ska finnas verksamhetsställen också 
inom det område som enligt samiska språk-
lagen (1086/2003) utgör samernas hem-
bygdsområde. 
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