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Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi tullilakiin 
euron käyttöönotosta aiheutuvat muutokset. 
Tullilakiin sisältyvät viittaukset markkaan 
ehdotetaan muutettaviksi viittauksiksi euroi-
hin ja sentteihin vuoden 2002 alusta, jolloin 
markka poistuu käytöstä.  

Tullilakiin sisältyviin markkamääriin ei eh-
doteta muusta kuin euron käyttöönotosta joh-

tuvia muutoksia. Esityksessä ehdotetaan, että 
laissa pyöreiksi tarkoitetut määrät pyö-
ristettäisiin myös euroina. Esityksessä ehdo-
tetaan myös, että euron käyttöönoton jälkeen 
tullit kirjattaisiin tileihin ja palautettaisiin 
sentin tarkkuudella.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2002. 

 
————— 
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Suomi on siirtymässä Euroopan talous- ja 
rahaliiton kolmannessa vaiheessa yhteiseen 
valuuttajärjestelmään. Euron käyttöön otta-
misesta on annettu kaksi neuvoston asetusta, 
jotka ovat Suomessa sellaisenaan sovelletta-
vaa lainsäädäntöä. Euron käyttöönotosta an-
netussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
974/98 säädetään muun muassa euron lopul-
lisesta käyttöönotosta. Asetuksen mukaan 
siirtymäkauden päättyessä 31 päivänä joulu-
kuuta 2001 voimassa olevissa säädöksissä 
esiintyviä viittauksia kansallisiin valuuttayk-
siköihin pidetään viittauksina euroon niiden 
vaihtokurssien mukaisesti, jotka on euroa 
käyttöön otettaessa vahvistettu. Euron ja eu-
ron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuut-
tojen välisistä muuntokursseista annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2866/98 
markan lopulliseksi euromuuntokurssiksi on 
1 päivästä tammikuuta 1999 vahvistettu 
5,94573. 

Suomen lainsäädännössä esiintyvät mark-
kaa koskevat viittaukset merkitsevät vuoden 
2002 alusta ilman eri toimenpiteitä vaihto-
kurssin mukaan laskettavaa euromäärää. 
Lainsäädäntöön sisältyvien markkamäärien 
muuntaminen euroiksi ei ole oikeudellisesti 
välttämätöntä. 

Tullilaissa on neljä markkamäärään viittaa-
vaa säännöstä. Laissa säädetään eräissä vii-

västys- ja virheellisyystilanteissa määrättävil-
le hallinnollisille seuraamuksille markkamää-
räiset raja-arvot. Tileihin kirjattava ja palau-
tettava tulli säädetään suoritettavaksi täysin 
markoin jättämällä yli menevät pennit lukuun 
ottamatta. Lisäksi muuntokurssien vahvista-
mista koskevassa tullilain pykälässä viitataan 
kansalliseen rahayksikköön käyttämällä ter-
miä Suomen raha.  

Vuodesta 2002 kaikki rahaa käsittelevät 
toiminnot tapahtuvat vain euroissa. Myös tul-
liverotuksessa siirrytään euromääräiseen ra-
haliikenteeseen. Tulliverotus ja tullinkanto 
toimitetaan vuoden 2002 alusta pelkästään 
euroissa. Yhteisön tullilainsäädännössä käy-
tetään euroja. Tullilainsäädännön selkeyden 
ja yhdenmukaisuuden vuoksi on perusteltua 
muuntaa myös tullilakiin sisältyvät viittauk-
set markkamääriin euroiksi vuoteen 2002 
mennessä, vaikkakaan siihen ei ole oikeudel-
lista pakkoa.  
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Tullilakiin sisältyvät viittaukset markkaan 
ehdotetaan muunnettaviksi vuoden 2002 
alusta euroiksi. 

Hallituksen talouspoliittinen ministeriva-
liokunta päätti 11 päivänä tammikuuta 2000 
periaatteista, joilla markkamäärät muunne-
taan euroiksi lainsäädännössä. Yleensä 
muunto tapahtuu vahvistettua muuntokurssia 
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käyttäen. Sentin tarkkuudesta voidaan poike-
ta silloin, kun kyse ei ole välittömästi etuu-
den määrästä ja on tarkoituksenmukaista säi-
lyttää säädöksessä entinen sentin tarkkuutta 
yleisempi tarkkuustaso. Poikettaessa sentin 
tarkkuudesta muutos pyritään aina toteutta-
maan mahdollisimman kustannusneutraalisti.  

Tullilain tullinkorotus- ja virhemaksusään-
nöksissä on pyritty havainnollisiin tasaisiin 
markkamääriin. Tullinkorotuksen ja virhe-
maksun markkamääräiset raja-arvot ilmoite-
taan nykyisin täysin kymmenin ja täysin tu-
hansin markoin. Ministerivaliokunnan kan-
nan mukaisesti tällaisissa tapauksissa lain-
säädännössä voidaan poiketa vahvistetun 
muuntokurssin käytöstä. Tullinkorotuksen ja 
virhemaksun markkamääräisten raja-arvojen 
muunnot ehdotetaan toteutettaviksi pyöris-
tämällä ne havainnollisiksi euromääriksi.  

Euroon siirryttäessä joudutaan tarkistamaan 
myös tullin tileihin kirjaamisen ja palautta-
misen tarkkuutta koskeva säännös. Euroon 
siirryttäessä on vaihtoehtoina, että toimenpi-
teet tapahtuvat euron tai sentin tarkkuudella. 
Nykyisin sovelletaan markan tarkkuutta si-
ten, että ylimenevät pennit jätetään huomioon 
ottamatta.  

Tulliverotuksen perusteena olevat tiedot 
pyritään saamaan tulevaisuudessa mahdolli-
simman laajasti suoraan asiakkailta atk-
järjestelmää hyväksi käyttäen. Tullilaitoksen 
rekisteröidyt asiakkaat maksavat tullin ja 
muut suoritukset tilisiirtoina koneellisesti. 
Tullien maksaminen käteisellä on vähäisem-
pää. Täyden euron tarkkuudesta on hyötyä 
lähinnä käteismaksutilanteissa. Atk-pohjai-
sessa maksujärjestelmässä ja tiedonsiirrossa 
suoritusten pyöristämisestä täyteen euroon 
maksettaessa ja ilmoitettaessa on pikemmin-
kin haittaa kuin hyötyä. Näistä syistä siirty-
minen pienimmässä käsiteltävässä rahayksi-
kössä sentin tarkkuuteen on perusteltua.  

Ehdotuksen mukaan tulli kirjattaisiin tilei-
hin ja palautettaisiin sentin tarkkuudella. 
Lain 53 §:stä poistettaisiin täysin markoin 

tehtävää kirjaamista ja palauttamista koskeva 
säännös. Pienimmän rahayksikön tarkkuuden 
käyttämisestä ei ole tarpeen laissa erikseen 
säätää.  

Kansalliseen rahayksikköön viittaava termi 
Suomen raha ehdotetaan 7 §:ssä korvattavak-
si yhteisen valuuttayksikön nimellä euro. 
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Tullilakiin sisältyviin markkamääriin ei 
ehdoteta muusta kuin euron käyttöönotosta 
johtuvia muutoksia. Ehdotuksen kokonais-
vaikutukset ovat taloudellisesti mahdolli-
simman neutraalit. 

Tullinkorotuksen ja virhemaksun markka-
määräisten raja-arvojen pyöristäminen ha-
vainnollisiksi euromääriksi ehdotetaan toteu-
tettaviksi siten, että muuntojen vaikutukset 
ovat taloudellisesti mahdollisimman vähäiset. 
Raja-arvona kummankin hallinnollisen seu-
raamuksen osalta käytetty 15 000 markkaa 
muutettaisiin verovelvollisen eduksi. Sen si-
jaan 50 markan alarajan sekä tullinkorotuk-
sen 20 000 markan enimmäisrajan pyöristä-
minen havainnolliseen tasalukuun vaikuttai-
sivat verovelvolliselle epäedullisesti. Hallin-
nollisten seuraamusten enimmäis- ja vähim-
mäismääriä ei ole tulliverotuksessa juuri kui-
tenkaan käytetty. Muutoksilla ei siten olisi 
sanottavaa taloudellista merkitystä.  

Siirtymisestä markan tarkkuudesta sentin 
tarkkuuteen tulleja tileihin kirjattaessa ja pa-
lautettaessa on taloudellista etua veronsaajal-
le. Suoritusten määrien perusteella laskettuna 
vaikutuksen voidaan arvioida olevan muuta-
ma miljoona markkaa. Sentin tarkkuuteen 
siirtymisellä ei siten olisi sanottavaa talou-
dellista merkitystä. 
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Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-
rainministeriössä yhteistyössä Tullihallituk-
sen kanssa. 
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7 §. Säännöksessä mainittu Suomen raha 
ehdotetaan muutettavaksi sanaksi euro.  

31 ja 32 §. Pykäliin sisältyvät tullinkoro-
tuksen ja virhemaksun vähimmäis- ja enim-
mäismäärät pyöristettäisiin verolainsäädän-
nössä omaksutun yleisen periaatteen mukai-
sesti riittävän pyöreiksi. Tullinkorotusta kos-
keva muutos olisi yhdenmukainen valmiste-
verotuslain (1469/1994) 32 §:n 1 momentin 1 
kohdan veronkorotussäännökseen hallituksen 
esityksessä Eduskunnalle euron käyttöönoton 
edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädän-
töön (HE 91/2001 vp) ehdotettujen muunnos-
ten kanssa. 

Raja-arvona molemmissa pykälissä käytet-
ty 15 000 markkaa muutettaisiin verovelvol-
lisen eduksi. Sen sijaan 50 markan alarajan 
sekä 31 §:ään sisältyvän 20 000 markan 
enimmäisrajan pyöristäminen havainnolli-
seen tasalukuun vaikuttaisivat verovelvolli-
selle epäedullisesti. Hallinnollisten seuraa-
musten enimmäis- ja vähimmäismääriä ei ole 
tulliverotuksessa juuri käytetty. Muutoksilla 
ei siten ole sanottavaa taloudellista merkitys-
tä. 

53 §. Tulli kirjattaisiin tileihin ja palautet-

taisiin euroon siirtymisen jälkeen verotukses-
sa yleisesti omaksutun periaatteen mukaisesti 
sentin tarkkuudella. Koska raha-arvojen kä-
sittely tapahtuu lähtökohtaisesti pienimmän 
raha-arvon tarkkuudella jollei muuta säädetä, 
pykälästä ehdotetaan poistettavaksi sen en-
simmäinen virke, jossa säädetään täysin mar-
koin tehtävästä tileihin kirjaamisesta ja pa-
lauttamisesta. 
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Tulliasetuksessa ja muissa alemman tason 
säädöksissä olevat markkamäärät on tarkoi-
tus muuttaa euroiksi tässä esityksessä sekä 
hallituksen esityksessä Eduskunnalle euron 
käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi ve-
rolainsäädäntöön (HE 91/2001 vp) ehdotettu-
jen periaatteiden mukaisesti. 
 
(% � .'�������'�

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2002. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
��
�
����29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (1466/1994) 7 §, 31 §:n 1 momentin 

1 kohta, 32 §:n 1 momentti ja 53 § seuraavasti: 
�

7 § 
Tullihallitus vahvistaa maahantuonnin ja 

maastaviennin yhteydessä ulkomaan valuu-
tassa ilmaistujen rahamäärien euroiksi muun-
tamisessa käytettävät muuntokurssit. 
 

31 § 
Tullia voidaan korottaa: 
1) jos tulli-ilmoitus tai muu tulliverotusta 

varten tarvittava tieto tai asiakirja on annettu 
säädetyn määräajan jälkeen, vähintään 10 ja 
enintään 2 500 eurolla, ja jos tulli-ilmoitus, 
muu tieto tai asiakirja on annettu vasta keho-
tuksen jälkeen, enintään 3 500 eurolla; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 
Jos 31 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tar-

koitettu viivästys tai muu virheellisyys kos-
kee tullimenettelyä, jossa ei määrätä tullia tai 
jossa tullin määrä on vähäinen eikä tullinko-
rotusta ole määrätty, taikka jos on annettu 
puutteellinen tai virheellinen tieto tai asiakir-
ja tullin palauttamiseksi tai tullietuuden saa-
miseksi, virhemaksua voidaan määrätä 
vähintään 10 ja enintään 2 500 euroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 § 
Pienimmästä tileihin kirjattavasta tullin 

määrästä säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2002. 

————— 

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 
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Ministeri ��������������� 
 



 ������������	
�  
� �
    

 

5

���
��
����������
���
�
�

�

!���

���������������������

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
��
�
����29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (1466/1994) 7 §, 31 §:n 1 momentin 

1 kohta, 32 §:n 1 momentti ja 53 § seuraavasti: 
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7 § 
Tullihallitus vahvistaa maahantuonnin ja 

maastaviennin yhteydessä ulkomaan valuu-
tassa ilmaistujen rahamäärien Suomen ra-
haksi muuntamisessa käytettävät muunto-
kurssit. 
�

7 § 
Tullihallitus vahvistaa maahantuonnin ja 

maastaviennin yhteydessä ulkomaan valuu-
tassa ilmaistujen rahamäärien ���	���� 
muuntamisessa käytettävät muuntokurssit. 
�

31 § 
Tullia voidaan korottaa: 
1) jos tulli-ilmoitus tai muu tulliverotusta 

varten tarvittava tieto tai asiakirja on annettu 
säädetyn määräajan jälkeen, vähintään 50 ja 
enintään 15 000 markalla, ja jos tulli-
ilmoitus, muu tieto tai asiakirja on annettu 
vasta kehotuksen jälkeen, enintään 20 000 
markalla;  
— — — — — — — — — — — — — —  
�

31 § 
Tullia voidaan korottaa: 
1) jos tulli-ilmoitus tai muu tulliverotusta 

varten tarvittava tieto tai asiakirja on annettu 
säädetyn määräajan jälkeen, vähintään �� ja 
enintään ���������	���, ja jos tulli-ilmoitus, 
muu tieto tai asiakirja on annettu vasta 
kehotuksen jälkeen, enintään ���������	���; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
�

32 § 
Jos 31 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tar-

koitettu viivästys tai muu virheellisyys kos-
kee tullimenettelyä, jossa ei määrätä tullia 
tai jossa tullin määrä on vähäinen, eikä tul-
linkorotusta ole määrätty, tai jos on annettu 
vaillinainen tai virheellinen tieto tai asiakirja 
tullin palauttamiseksi tai tullietuuden saami-
seksi, voidaan määrätä virhemaksua vähin-
tään 50 ja enintään 15 000 markkaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 
Jos 31 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tar-

koitettu viivästys tai muu virheellisyys kos-
kee tullimenettelyä, jossa ei määrätä tullia 
tai jossa tullin määrä on vähäinen eikä tul-
linkorotusta ole määrätty, taikka jos on an-
nettu puutteellinen tai virheellinen tieto tai 
asiakirja tullin palauttamiseksi tai tullietuu-
den saamiseksi, virhemaksua voidaan mää-
rätä vähintään �� ja enintään ���������	�. 
— — — — — — — — — — — — — —  
�

53 § 
Tulli kirjataan tileihin ja palautetaan täy-

sin markoin jättämällä yli menevät pennit 
lukuun ottamatta. Pienimmästä tileihin kir-
jattavasta tullin määrästä säädetään asetuk-
sella. 
�

53 § 
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