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526/2017

Lag
om ändring av 10 och 47 § i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tullagen (304/2016) 10 och 47 § som följer:

10 § 

Kvarhållande av varor

Tullen har rätt att kvarhålla en vara som inte har tullklarerats på behörigt sätt eller för
att övervaka eller utreda att förutsättningarna för införsel, utförsel, överföring eller trans-
itering av varan uppfylls, eller för att utreda att de förutsättningar som avses i 100 a § 2
mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) uppfylls. 

Kvarhållandet av varan upphör när 
1) varan hänförs till ett tullförfarande i enlighet med kodexen,
2) varan frigörs, eftersom det har kunnat konstateras att de förutsättningar som med

hjälp av kvarhållandet övervakades eller utreddes har uppfyllts,
3) det beslutas att Tullen eller någon annan behörig myndighet omhändertar varan med

stöd av denna eller någon annan lag,
4) varan tas i beslag med stöd av tvångsmedelslagen (806/2011),
5) varan överlåts till staten,
6) varan förs ut ur landet på ett lagligt sätt.

47 § 

Leverans av provianteringsförnödenheter till fortskaffningsmedel

Tullen meddelar närmare föreskrifter om det förfarande som ska iakttas när sådana tull-
fria varor som avses i 46 § levereras till fortskaffningsmedel och om redovisningsskyldig-
heterna i anslutning till övervakningen av alkohol- och tobaksprodukter. Tullen har rätt att
begränsa mängden tullfria varor som levereras till ett fortskaffningsmedel enligt vad som
är behövligt med hänsyn till passagerarantalet, fortskaffningsmedlets storlek, trafikområ-
det och andra omständigheter. Rätten att begränsa mängden varor som levereras till ett
fortskaffningsmedel gäller även sådana varor enligt 70 § 1 mom. 6 punkten i mervär-
desskattelagen som sålts för att utrusta ett luftfartyg samt varor enligt 7 punkten som sålts
för försäljning ombord på ett fartyg och varor enligt 8 punkten i det momentet.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
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