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L a g
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om ändring av tullagen
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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tullagen (1466/1994) 3 § 1 mom., 15, 17 och 20 a §, 20 d § 1 mom., 20 e §, 20 f §

1 och 3 mom., 20 g § 3 mom., 20 i §, 43 § 2 och 4 mom. samt 47 a §,
av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 331/1996, 241/2001 och

774/2003, 15 § och 20 d § 1 mom. sådana de lyder i lag 1299/2003, 17 § sådan den lyder i lag
519/2003, 20 a och 47 a § sådana de lyder i lag 331/1996 samt 20 e §, 20 f § 1 och 3 mom.,
20 g § 3 mom. och 20 i § sådana de lyder i lag 774/2003, samt

fogas till lagen en ny 20 j § som följer:

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 därom inte internationellt har över-
enskommits något annat,

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

3) tredjeland 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 bestämmelserna i denna lag eller någon
annan lag vars iakttagande tullverket ska
övervaka eller som tullverket ska verkställa,
eller överträdelse av bestämmelser och före-
skrifter som utfärdats med stöd av dessa,
samt i 46 kap. i strafflagen avsett olaga be-
fattningstagande med infört gods, sådant hä-
leri som avses i 32 kap. 1 § 2 mom. i straff-
lagen samt även annan sådan överträdelse av
bestämmelser i vilken ingår import eller ex-
port av egendom,

6) teknisk övervakning iakttagande eller
avlyssning av på förhand ospecificerad per-
sontrafik eller godstrafik med hjälp av en
teknisk anordning samt automatisk upptag-
ning av ljud eller bild,

7) undersöknings- och handräckningssys-
temet 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 §
i lagen om behandling av personuppgifter i
polisens verksamhet (761/2003) i fråga om
de uppgifter som tullverket registrerat i upp-
gifterna om undersökning och handräckning
samt i arkivuppgifterna om undersökning och
handräckning.
— — — — — — — — — — — — —

15 §
Kroppsbesiktning av en person och annan

granskning än granskning av resgods eller
ytterkläder kan i de fall som avses i 14 § 1
mom. 2 punkten utföras utan förundersök-
ning på en person som på sannolika skäl
misstänks för ett brott för vilket det före-
skrivna strängaste straffet är fängelse i mer
än sex månader. Den tullman som beslutar
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om åtgärderna ska vara en till uppgiften för-
ordnad tullman som tjänstgör som chef för
tullbrottsbekämpningen eller tullövervak-
ningen. I övrigt iakttas vid utförande av dessa
åtgärder i tillämpliga delar vad som i tvångs-
medelslagen (806/2011) föreskrivs om ge-
nomsökning av personer.

17 §
Vad som i 2 kap. 17 § 1, 2 och 5 mom. i

polislagen (872/2011) föreskrivs om polis-
mäns rätt att använda maktmedel i vissa si-
tuationer ska på motsvarande sätt tillämpas
på tullmän som arbetar med tullbrottsbe-
kämpning och tullövervakning. På den som
bistår en tullman i ett tjänsteuppdrag på begä-
ran eller med samtycke av tullmannen ska
tillämpas vad som i 9 kap. 5 § i polislagen
föreskrivs om befogenheter för den som bi-
står en polisman.

Inhämtande av information

20 a §
Vid utredning av tullbrott kan användas

teleavlyssning, inhämtande av information i
stället för teleavlyssning, teleövervakning,
systematisk observation, förtäckt inhämtande
av information, teknisk observation, inhäm-
tande av identifieringsuppgifter för teleadres-
ser eller teleterminalutrustning, kontrollerade
leveranser och skyddande av användning av
hemligt tvångsmedel, enligt vad som före-
skrivs i 10 kap. i tvångsmedelslagen.

För att förhindra tullbrott kan utöver vad
som föreskrivs i denna lag användas systema-
tisk observation, förtäckt inhämtande av in-
formation, teknisk spårning av en person,
teknisk observation av utrustning, inhäm-
tande av identifieringsuppgifter för teleadres-
ser eller teleterminalutrustning och skyd-
dande av hemligt inhämtande av information,
enligt vad som föreskrivs i 5 kap. i polisla-
gen.

Chefen för Tullstyrelsens eller för tulldi-
striktets enhet med ansvar för brottsbekämp-
ning beslutar om förtäckt inhämtande av in-
formation samt om användning av hemliga
tvångsmedel och skyddande av hemligt in-
hämtande av information. Vad som i 5 kap. i
polislagen föreskrivs om anhållningsberätti-
gade polismän ska på motsvarande sätt til-

lämpas på anhållningsberättigade tullmän och
på en tullman som förordnats till chef för
tullbrottsbekämpningen.

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 information som behövs
för förhindrande av ett tullbrott. Förordnande
för en åtgärd ska ges av en till uppgiften
förordnad tullman som tjänstgör som chef för
tullbrottsbekämpningen samt för teknisk av-
lyssning i mer än tre dygn av chefen för den
för tullbrottsbekämpning ansvariga enheten
vid Tullstyrelsens bevakningsavdelning eller
av chefen för tulldistriktets enhet med ansvar
för brottsbekämpning.
— — — — — — — — — — — — —

20 e §
En tullmyndighet kan för att förhindra tull-

brott ges tillstånd att rikta teleövervakning
mot en teleanslutning eller teleterminalutrust-
ning som innehas eller annars kan antas bli
använd av en person vars yttranden, hotelser
eller uppträdande i övrigt ger grundad anled-
ning att anta att denne gör sig skyldig till

1) ett tullbrott för vilket det föreskrivna
strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,

2) ett tullbrott som begåtts med använd-
ning av en teleadress eller teleterminalutrust-
ning,

3) ett narkotikabrott som bör betraktas som
ett tullbrott, eller till

4) grovt tullredovisningsbrott.
Med samtycke av den som innehar en te-

leadress eller teleterminalutrustning får tull-
myndigheten för att förhindra tullbrott rikta
teleövervakning mot adressen eller utrust-
ningen, om någon på grund av sina yttranden
eller sitt uppträdande i övrigt med fog kan
antas göra sig skyldig till

1) ett tullbrott för vilket det föreskrivna
strängaste straffet är fängelse i minst två år,
eller till

2) ett tullbrott som har begåtts med an-
vändning av teleadressen eller teleterminalut-
rustningen.
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20 f §
Beslut om teleövervakning som avses i 20

e § samt om teknisk avlyssning och optisk
observation i sådana i 20 d § 2 mom. avsedda
fall där den tekniska avlyssningen eller op-
tiska observationen förutsätter att en anord-
ning som används för observationen placeras
i ett fordon som den som ska observeras
använder eller i ett rum eller utrymme i vilket
den som ska observeras vistas, ska fattas av
en domstol som avses i 3 kap. 1 § i tvångs-
medelslagen. Ärendet avgörs utan att inneha-
varen till det utrymme som ska avlyssnas
eller observeras hörs. Angående behand-
lingen av ärendet gäller dessutom i tillämp-
liga delar 5 kap. 2 § 3 mom., 10, 18, 20, 45,
51, 52 och 58—60 § i polislagen.
— — — — — — — — — — — — —

Sedan domstolen fått en anmälan enligt 2
mom. kan den förbjuda fortsatt teleövervak-
ning eller fortsatt teknisk observation eller
ange begränsningar beträffande en åtgärd el-
ler ställa behövliga villkor för användningen
av informationen. Angående behandlingen av
ärendet i domstol gäller i tillämpliga delar 5
kap. 2 § 3 mom., 10, 18, 20, 45, 52 och 57 §
i polislagen.

20 g §
— — — — — — — — — — — — —

Den tullman som utfört teknisk avlyssning
enligt 20 d § eller teleövervakning enligt
20 f § 1 och 2 mom. ska utan dröjsmål
upprätta protokoll över åtgärden och tillställa
Tullstyrelsen protokollet.

20 i §
I sådana fall som avses i 20 d § ska i fråga

om förbud mot avlyssning och observation i
tillämpliga delar iakttas 5 kap. 50 § i polisla-
gen.

I sådana fall som avses 20 d och 20 e § ska

i fråga om yppandeförbud som gäller hemligt
inhämtande av information i tillämpliga delar
iakttas 5 kap. 48 § i polislagen.

20 j §
Tullstyrelsen och cheferna för de enheter

som använder hemliga metoder för inhäm-
tande av information ska övervaka använd-
ningen av hemliga tvångsmedel och metoder
för inhämtande av information.

Finansministeriet ska årligen till riksda-
gens justitieombudsman avge en berättelse
om användningen och övervakningen av
hemliga tvångsmedel och metoder för inhäm-
tande av information.

43 §
— — — — — — — — — — — — —

En tullman har vid förundersökning som
görs av en tullmyndighet samma rätt att vidta
utredningsåtgärder och använda tvångsmedel
som en polisman vid en polismyndighets för-
undersökning, om inte annat följer av 20 a §
1 mom. I 2 kap. 9 § 1 mom. 2 punkten i
tvångsmedelslagen föreskrivs om anhåll-
ningsberättigade tullmän.
— — — — — — — — — — — — —

Var och en som antas kunna ge upplys-
ningar om ett tullbrott är skyldig att på kal-
lelse infinna sig på närmaste tullanstalt för att
höras vid förundersökningen. I fråga om när-
varo i övrigt föreskrivs i förundersökningsla-
gen (805/2011).

47 a §
Bestämmelserna om polispersonalens tyst-

nadsplikt och tystnadsrätt i 7 kap. 1 § 1 mom.
och 3—5 § i polislagen ska i fråga om brotts-
bekämpning på motsvarande sätt tillämpas
också på tullverkets personal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Nådendal den 22 juli 2011
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