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962/2020

Laki
tullilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tullilain (304/2016) 75 §:n 2 momentti ja
lisätään lakiin uusi 99 a ja 99 b § seuraavasti:

75 §

Tullin periminen ulosottotoimin ja perimisen turvaaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tämän luvun säännöksiä sovelletaan myös Tullin kantamien muiden verojen, tullin- ja

veronkorotuksen, virhemaksun, seuraamusmaksun sekä julkisoikeudellisten maksujen pe-
rintään, jollei laissa toisin säädetä.

14 luku

Seuraamukset

99 a §

Seuraamusmaksu

Tulli voi määrätä seuraamusmaksun sille, joka kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämi-
sestä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/880
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla siirtää Suomen tullialueelle mainitun asetuksen
liitteen A osassa tarkoitetun kulttuuriesineen, joka on poistettu sen maan alueelta, jossa
se luotiin tai josta se löydettiin, vastoin kyseisen maan lakeja ja asetuksia.

Seuraamusmaksun määrä on vähintään 500 ja enintään 10 000 euroa. Maksun määrä
perustuu kokonaisarviointiin. Seuraamusmaksun määrää arvioitaessa on otettava huo-
mioon menettelyn moitittavuus ja toistuvuus sekä tekijän taloudellinen asema. Lisäksi ar-
vioinnissa on otettava huomioon menettelyllä tavoiteltu hyöty, jos se on määritettävissä,
sekä tekijän yhteistyö Tullin kanssa asian selvittämiseksi.

Seuraamusmaksu jätetään määräämättä, jos teon kohteena oleva tavara on saatu vahin-
goittumattomana Tullin haltuun ja teko on ilmeisesti johtunut anteeksi annettavasta huo-
maamattomuudesta tai ajattelemattomuudesta tai jos seuraamuksen määrääminen muusta
syystä olisi ilmeisen kohtuutonta.

Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle, ja se on täytäntöönpanokelpoinen,
kun päätös siitä on tullut lainvoimaiseksi.
HE 172/2020
HaVM 21/2020
EV 166/2020
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99 b §

Seuraamusmaksun toissijaisuus

Seuraamusmaksua ei saa määrätä sille, jota epäillään samasta teosta esitutkinnassa,
syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasiassa tai jota vastaan sa-
masta teosta nostettu syyte on tuomioistuimessa lainvoimaisesti ratkaistu.

Tullin on poistettava seuraamusmaksu, jos se, jolle on määrätty seuraamusmaksu, myö-
hemmin tuomitaan rangaistukseen saman kulttuuriesineen maahantuonnista.

————
Tämä laki tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 2020.
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