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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar
om ändring av tullagen och om ändring av 21 § lagen om påförande av accis
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att tullagen
och lagen om påförande av accis ändras. Det
föreslås att i tullagen intas stadganden som
motsvarar stadgandena om inhämtande av
information i den nya polislagen i enlighet
med uttalandet av riksdagen. Det föreslås
också att tullmyndigheten skall förses med
vissa nya befogenheter vad gäller den över-

vakningsverksamheten, såsom rätt att kvarhålla en vara som misstänks vara stulen.
Samtidigt föreslås mindre ändringar i vissa
stadganden som gäller tull- och accisfrihet
De föreslagna lagarna avses träda i kraft
så snart som möjligt efter de har antagits
och blivit stadfästa.

ALLMÄN MOTIVERING
l.

Nuläge och de viktigaste förslagen

1.1. Allmänt

Vid ingången av 1995 trädde en ny nationell tullag (1466/94) i kraft i Finland.
Den kompletterar Europeiska gemenskapens
tullagstiftning som äger direkt tillämpning i
Finland. Lagen innehåller stadganden om
bl.a. tullmyndigheternas behörighet, förfaranden, tullövervakning och förundersökning
av tullbrott I riksdagens svar på regeringens
proposition med förslag till tullag och lag
om ändring av lag om tullverket (RP
257/1994 rd) ingick ett uttalande där riksdagen förutsatte att tullagstiftningen snarast tas
upp till översyn för att den skall motsvara
den polislag som då behandlades i riksdagen. Den nya polislagen (493/95) trädde i
kraft den l oktober 1995.
1.2. Tullagens stadganden om inhämtande
av information

Finlands medlemsskap i Europeiska Unionen (EU) har medfört väsentliga förändringar i den omgivning där tullverket arbetar.
stickprovskontroller är inte längre möjliga i

den inre trafiken. Detta har krävt en ny strategi för övervakningen av trafiken mellan
ED-länderna. Med stöd av artikel 36 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Romfördraget) är det fortfarande möjligt att hålla sådana nationella förbud
och restriktioner i kraft som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller
allmän säkerhet eller intresset att skydda
människors och djurs hälsa och liv. Med
stöd av nationella förbud kontrolleras i den
inre trafiken fortfarande t.ex. narkotika, vapen, pornografiska alster, kärnämnen och
kulturföremål. Eftersom traditionell gränskontroll inte kan utföras, baserar sig tullövervakningen på s.k. ersättande åtgärder.
De viktigaste av dem är insamling, analys
och spridning av information samt internationellt och nationellt samarbete med tullocg andra tillsynsmyndigheter.
Aven uppfyllandet av internationella avtalsförpliktelser förutsätter att tullmyndigheterna har behörighet att vidta vissa åtgärder i
anslutning till inhämtaodet av information.
Enligt de bilaterala och multilaterala avtal
om tullsamarbete som Finland ingått, bestämmelserna om tullsamarbete i EU:s avtal
med tredje länder samt rättsaktema om EU:s
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interna tullsamarbete har parterna en skyldighet att bl.a. på den andra avtalspartens
begäran övervaka fysiska personer som av
grundad anledning misstänks bryta mot
tullagstiftningen. Likaså bör man kunna
övervaka fordon, platser som är under tullövervakning och varor. Detta förutsätter utöver den allmänna övervakningen observationsåtgärder i syfte att följa en viss person
eller ett visst fordon.
De föreslagna stadgandena gällande teknisk övervakning, observation och teknisk
observation i syfte att inhämta information
innebär inga nya myndighetsbefogenheter i
det finländska rättssystemet, eftersom motsvarande stadganden redan ingår i den nya
polislagen. Eftersom tullverkets uppgifter
och därför även dess behov av olika metoder
för inhämtande av information är annorlunda, har man ansett att det kan uppstå tolkningsproblem om man i tullagen intar ett
stadgande som hänvisar till polislagens stadganden om inhämtande av information. För
att förhindra motstridiga tolkningar har de
föreslagna stadgandena dock skrivits på
samma sätt som polislagens stadganden i så
stor utsträckning som det är möjligt med
tanke på saksammanhanget. Avsikten med
stadgandena om förutsättningarna för att använda olika metoder för inhämtande av information och om användnin~ av informationen är att det skall vara tillatet att inhämta information inom samma gränser som
inom polislagen.
1.3. Övriga förslag
Enligt rådets förordning (EEG) nr 918/83
om upprättandet av ett gemenskapssystem
för tullbefrielse (tullfrihetsförordningen) kan
medlemsstaterna begränsa rätten för bl.a.
personalen på transportmedel i trafik på
tredje land samt gränsarbetare att föra in
tullfria hemkomstgåvor. Enligt de gällande
stadgandena har den som hör till personalen
rätt att under en kalendermånad föra in
högst lika mycket tullfria hemkomstgåvor
som en resenär får föra in på en gång. Personalens hemkomstgåvor är också undantagna från accis på motsvarande villkor. Importpartierna skall antecknas i en förtullningsbok som distriktstullkammaren utfärdar
och som samtidigt visar att innehavaren arbetar i trafik mellan Finland och tredje land.
För att förenkla importförfarandet och importövervakningen gällande personalens

hemkomstgåvor föreslås att den månadsvisa
begränsningen slopas och att det i stället
stadgas kvantitativa begränsningar för hur
mycket alkoholdrycker och tobaksprodukter
som får föras in tullfritt på en gång och för
andra hemkomstgåvor en värdegräns. Samtidigt föreslås att rätten till tullfri import begränsas på samma sätt även för andra personer som regelbundet överskrider gränsen på
grund av sitt arbete.
Med stöd av rådets direktiv om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor
som införs av resande (69/169/EEG) kan
medlemsstaterna på motsvarande sätt begränsa mängden accisfria hemkomstgåvor
som införs från länder utanför gemenskapen.
A v enhetlighetsskäl görs sådana ändringar i
21 § lagen om påförande av accis (1469/94)
som motsvarar ändringarna i stadgandena
om tullfrihet.
2.

Propositionens verkningar

Propositionen har inga nämnvärda verkningar i fråga om varken ekonomi, personal
eller organisation.
3.

Beredningen av propositionen och
utlåtanden

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet i samarbete med
tullstyrelsen. Utlåtanden om lagförslaget gällande en ändring av tullagen och dess detaljmotivering har getts av justitieministeriet,
inrikesministeriet och tullstyrelsen. Dessutom har Finlands Sjömans-Union rf, Autoja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry och Luftfartsunionen rf beretts tillfälle att ge utlåtande om förslaget till ändring av 12 § tullagen.
Till följd av utlåtandena har vissa ändringar
företagits i propositionen.
4.

Samband med andra propositioner

A vsikten är att de ändringar av mervärdesskattelagen som motsvarar ändringarna
av 12 § tullagen och 21 § lagen om påförande av accis skall ingå i en särskild regeringsproposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen. I enlighet med
regeringens proposition gällande upphävande
av 6 a § varumärkeslagen och ändring av
25 § tullagen blir det nuvarande 3 mom. i
25 § tullagen, som i denna proposition före-
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slås bli ändrat, ett nytt 4 mom. Saken bör
beaktas vid behandlingen av denna proposi-

3

tion, om nämnda ändring av 25 § tullagen
godkänns före denna proposition.

DETALJMOTIVERING
l.

Lagförslagen

1.1. Lagen om ändring av tullagen
2 §. Enligt artikel 36 i Romfördraget kan
medlemsländerna upprätthålla restriktioner
gällande import och export som baserar sig i
första hand på varors skadlighet och farlighet på områden där lagstiftningen inte har
harmoniserats. Enligt finsk lagstiftning kan
import av även sådana varor vara tillåten
med stöd av behörigt tillstånd. I synnerhet
beträffande skjutvapen har det i praktiken
varit oklart hur en resenär i inre trafik skall
förfara om han fortfarande saknar importtillstånd när han kommer till landet men ämnar
anhålla om tillstånd i efterhand. Avsikten
med det stadgande som föreslås i det nya 2
mom. är att klarlägga situationen genom att
i lagen stadga om anmälningsskyldighet beträffande varor som förutsätter importtillstånd även när de importeras i den
inre trafiken.
3 §. I l m om. föreslås tre nya definitioner
gällande metoder för inhämtande av information. Definitionerna motsvarar definitionerna i 28 § polislagen.
Med teknisk övervakning avses övervakning med tekniska hjälpmedel. Den är i allmänhet fortlöpande och riktar sig till en
plats eller ett område som bestämts på förhand. Övervakningsobjekt kan vara platser
dit allmänheten eller endast vissa personer
har tillträde, t.ex. passagerarterminaler eller
hamnområden eller lager avsedda för godstrafik. Ljud- och bildinformation som erhållits med hjälp av teknisk övervakning kan
också lagras. Den tekniska övervakningen är
till sin natur allmän övervakning och den
kan alltså inte vara planmässig eller rikta sig
till på förhand utsedda personer. Upptagning
kan dock ske endast under den tid som någon vistas i den övervakade lokalen. Teknisk övervakning kan också vara automatisk.
Genom observation insamlas uppgifter om

någon viss känd eller okänd person, hans
kontakter och verksamhet. Observation innebär i allmänhet en oavbrutet fortlöpande
eller upprepad iakttagelseprocess som gäller
en viss person. stadgandena om observation
begränsar därför inte rätten att i spaningssyfte vidta åtgärder som innebär att man under
en mycket kort tid följer en person. Observationsföremålet är uttryckligen en person
och hans verksamhet. Observation sker genom att den tullman som utför observationen gör egna iakttagelser med hjälp av syn
och hörsel och på detta sätt samt med hjälp
av privata och offentliga källor inhämtar,
samlar och systematiserar uppgifter om den
person som är föremål för observation.
Teknisk observation är med tekniska hjälpmedel utförd avlyssning av en viss person
och upptagning av ljudet (teknisk avlyssning), iakttagande och avbildande av honom
(optisk öveJVakning) samt spårning av hur
ett fordon eller en vara förflyttar sig (teknisk
spårning). Information kan också inhämtas
om saker som hör till individens personliga
integritet. Teknisk övervakning varar på
samma sätt som observation.
8 §. Det föreslås att tillståndsplikten för
utövande av industriell, kommersiell och
annan serviceverksamhet på friområde eller i
frilager slopas i para~rafen, eftersom nämnda verksamhet är tillaten direkt med stöd av
artikel 172 i rådets förordning (EEG) nr
2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen (kodexen) under de förutsättningar som stadgas i förordningen. Det tillståndsförfarande som stadgas i paragrafen
beror på en felaktig översättning av artikel
172, enligt vilken nämnda verksamhet skulle
ha krävt tillstånd.
9 §. I l mom. föreslås för tydligenhetens
skull att en ytterligare förutsättning för tullfrihet skall vara att den internationella trafiken är yrkesmässig, varvid denna punkt i
paragrafen motsvarar den ordalydelse i 7 b §
(1386/92) tullskattelagen som gällde före
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Finlands BU-medlemskap och som avsikten
var att överföra till tullagen som sådan.
12 §. Det föreslås att paragrafen ändras så
att den hänvisning till tullfria hemkomstgåvor som gäller personalens hemkomstgåvor
och den en månads tidsfrist som begränsar
antalet gånger då varor får införas tullfritt
ersätts med direkta begränsningar i l mom.
gällande det värde och de mängder som får
införas på en gång. Då kan man också avstå
från den förtullningsbok om vilken stadgas
genom förordning och där den som hör till
personalen är skyldig att anteckna sina tullfria hemkomstgåvor, och förfarandet beträffande införsel av hemkomstgåvor för personal blir detsamma som för resenärer. Iakttagandet av begränsningarna skall övervakas
med hjälp av stickprov. Den föreslagna värdegränsen för varor samt de kvantitativa begränsningarna gällande tobaksprodukter och
alkoholdrycker motsvarar i huvuddrag bestämmelserna i de av gemenskapens medlemsstater som har fastslagit begränsningar.
Den gällande paragrafen begränsar rätten
till tullfri införsel endast för personer som är
bosatta i Finland. Enligt l mom. i förslaget
skall begränsningarna vara desamma oberoende av införarens hemland. Det föreslås
också att samma begränsningar skall gälla
för gränsarbetare som definieras i artikel
49.2 i tullfrihetsförordningen och med vilka
avses personer vars normala verksamhet kräver att de passerar gränsen under sin arbetsdag. Alla som på grund av sitt yrke regelbundet överskrider Finlands gräns behandlas
då på samma sätt.
I 2 mom. föreslås ett stadgande om att den
som hör till personalen på ett transportmedel, och som är fast bosatt inom gemenskapen, vid ankomsten till Finland efter en
längre arbetsresa får föra in samma mängd
tullfria hemkomstgåvor som en resenär.
Tullfriheten förutsätter då att han har vistats
utanför Finlands tullområde mer än 15 dygn
utan avbrott, något som han på uppmaning
skall vara skyldig att bevisa.
14 §. Enligt 3 § i förslaget kan tullmyndigheten förhindra export eller import av en
vara, trots att förutsättningar för import eller
export i sig skulle föreligga. Med stöd av
stadgandet kan man förhindra export av t.ex.
en sådan vara som man misstänker vara
olovligt tillgripen eller som kan utgöra bevis
i ett brottmål. Vid ett egentligt brottmål är
det inte alltid möjligt att få den behöriga
myndigheten, dvs. polisen, till platsen i tid.

stadgandet utökar inte tullverkets behörighet
på brottsundersökningens område. Tullmyndigheten kan med stöd av stadgandet i fraga
kvarhålla en vara endast i samband med att
någon försöker importera eller exportera
den, men inte när man lägger märke till en
vara i samband med annan tullverksamhet
Att en vara kvarhållits skall omedelbart
meddelas till den myndighet som fattar beslut om beslag.
15 §. Då en person blir föremål för åtgärder som ingriper i den personliga integriteten skall han i regel för säkerställande av
rättsskyddet ha rätt att få veta tjänstemannens identitet. Detta är viktigt för att man
skall kunna vidta åtgärder till följd av eventuella lagstridiga förfaranden. Med stöd av
det föreslagna stadgandet skall den tullman
som utför en undersökning som riktar sig till
en person dock få låta bli att röja sin identi~~t, om det är nödvändigt av säkerhetsskäL
A ven i detta fall skall den som saken gäller
på begäran ges ett intyg över åtgärden enligt
tvångsmedelslagen. A ven i övri~t skall åtgärden bokföras så att undanhållandet av
personuppgifter inte försvårar en senare individualisering av åtgärden t.ex. vid klagomål.
20 a §. Om teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation vid förundersökning för utredande av brott stadgas i 5 a
kap. (402/95) tvångsmedels lagen, vilket trädde i kraft den l juni 1995. Vid förundersökning som utförs av tullverket tillämpas
nämnda stadganden i första hand vid undersökningen av narkotikabrott och yrkesmässigt häleri. Med hjälp av sådan teknisk observation som föreslas i tullagen kan information inhämtas för förhindrande och avslöjande av brott.
20 b §. stadgandet motsvarar 29 § polislagen. Tullmyndigheten skall ha rätt att på
gränsövergångsställen och annanstans på
ställen och i utrymmen som tullverket övervakar företa teknisk övervakning för förebyggande av tullbrott och identifiering av
misstänkta. Ställen och utrymmen som avses
i paragrafen är sådana lagerutrymmen, såsom terminaler, som tullmyndigheterna enligt tillståndsvillkoren har rätt att övervaka.
Med teknisk övervakning övervakas att bestämmelserna gällande import, export och
tullförfaranden iakttas.
20 c §. Det föreslagna stadgandet motsvarar 30 § polislagen. Eftersom tullmyndigheten är behörig att undersöka endast tullbrott
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som avses i 3 § l mom. 5 punkten tullagen,
kan den observera endast personer som
misstänks göra sig skyldiga till tullbrott
Trots att man genom observationen inl,?riper
i individens personliga integritet har atgärden ansetts tillåten vid förundersökning då
den riktas mot en som är misstänkt för brott.
Det slag av observation som det nu är fråga
om sker innan några lagöverträdelser ännu
har skett och därför måste det stadgas om
den i lag. En förutsättning skall vara att det
finns skäl att misstänka att den person som
observeras gör sig skyldig till tullbrott Till
exempel enbart en persons brottsliga förflutna räcker inte till som förutsättning för observation. Prövningen skall vara helhetsbetonad och utgå från alla tillgängliga uppgifter om t.ex. personens verksamhet och hans
användning av penningmedel och kontakter
med andra som är misstänkta för brott.
Ä ven en person som av grundad anledning
misstänks medverka till ett tullbrott kan enligt 2 mom. observeras. Kravet på grundad
anledning innebär att misstanken skall vara
en grad starkare än vad som förutsätts i l
mom. Slutsats om grundad anledning kan
dras t.ex. av personens egna uttalanden, angivelse, tips, tullmannens egna iakttagelser
samt genom sammanställning av uppgifter.
En person som avses i momentet kan bli
föremål för observation endast utanför hemfridsskyddat område.
20 d§. Paragrafen motsvarar 31 och 32 §§
polislagen. I l mom. stadgas om de allmänna förutsättningarna för teknisk observation.
Den grundläggande förutsättningen för teknisk observation är att det på förhand finns
grundad anledning att förmoda att åtgärden
leder till resultat. Teknisk observation får
utföras endast utanför hemfridsskyddat område. Den får inte riktas mot en person som
befinner sig på hemfridsskyddat område
även om tullmannen har lov att beträda området. På motsvarande sätt som i polislagen
får dock teknisk observation riktas mot en
person som befinner sig i ett hotellrum eller
i något annat sådant rum. Teknisk observation kan också riktas mot ett fordon som
personen använder. Den tekniska observationen skall avslutas genast när förutsättningarna för att inleda den inte längre föreligger. Förordnande om teknisk observation
skall ges av en tullman med minst tulluppsyningsmans tjänsteställning. Enligt 43 § 3
mom. tullagen får utöver en anhållningsberättigad tullman dessutom en tullman med
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minst tulluppsyningsmans tjänsteställning
vara undersökningsledare och då besluta om
bl.a. husrannsakan. Eftersom en tullman med
minst tulluppsyningsmans tjänsteställning
kan besluta om husrannsakan på ett hemfridsskyddat område är det motiverat att
denna tullman också kan besluta om teknisk
observation, som endast i undantagsfall kan
rikta sig mot ett hemfridsskyddat område.
Förordnande om längre teknisk avlyssning
som varar i mer än tre dygn skall dock ges
av en tullman i hög chefsställning.
En förutsättning för teknisk observation är
enligt 2 mom. i förslaget att personen sannolikt kan misstänkas göra sig skyldig till tullbrott. De olika formerna av teknisk observation ingriper i olika hög grad i den observerades integritetsskydd. Teknisk avlyssning
kan utföras endast om personen misstänks
för ett brott som kan leda till minst fyra års
fängelse eller för ett narkotikabrott. A v de
brott som hör till tullverkets befogenheter
blir det i praktiken huvudsakligen fråga om
narkotikabrott. Teknisk övervakning och
teknisk spårning kan riktas mot en person
som man misstänker att sannolikt gör sig
skyldig till ett tullbrott som kan leda till mer
än sex månaders fängelse men också mot en
person beträffande vilken man kan dra den
slutsatsen att han sannolikt medverkar till ett
sådant brott.
En tullman skall enligt 3 mom. också utan
förordnande ha rätt att omedelbart innan han
vidtar en åtgärd som hör till hans befogenheter och medan åtgärden pågår bedriva teknisk observation av ett hemfridsskyddat område, om detta är nödvändigt för att avvärja
en överhängande fara som utgör hot mot liv
eller hälsa. Här blir det i första hand fråga
om gripande.
20 e §. l och 2 mom. motsvarar 33 § l
och 2 mom. polislagen. En person som varit
föremål för teknisk observation skall i regel
ungerrättas om åtgärden.
Over teknisk observation skall enligt 3
mom. upprättas ett protokoll som tillställs
tullstyrelsen och inrikesministeriet Inrikesministeriet skall årligen avge en berättelse
om användningen av teknisk avlyssning till
riksdagens justitieombudsman. Enligt 33 § 3
mom. polislagen skall inrikesministeriet avge motsvarande berättelse över polisens tekniska avlyssning. Enligt 5 a kap. 15 §
tvångsmedelslagen är det inrikesministeriets
uppgift att utöva tillsyn över teleavlyssning,
teleövervakning och teknisk observation som
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avses i tvånsmedelslagen och som används
vid förundersökning. Ministeriet skall också
avge en berättelse till riksdagens justitieombudsman om användningen av metoderna i
fråga. Eftersom nämnda åtgärder även vid
förundersökning som utförs av tullverket
vidtas med stöd av tvångsmedelslagen bör
inrikesministeriet övervaka även sådan teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation som utförs vid undersökning av
tullbrott A v denna anledning vore det motiverat att inrikesministeriet beträffande den
tekniska avlyssning som det nu är fråga om
avgav en gemensam berättelse om såväl polisens som tullmyndighetens åtgärder i syfte
att inhämta information.
20 f §. Paragrafen motsvarar 34 § polislagen. Avsikten med observation och teknisk
observation är att inhämta information för
förhindrande och utredning av tullbrott
Upptagningar som innehåller information
fogas vid behov som sådana till de register
som tullverket för. Genom observationsåtgärderna ingriper man i rätt stor utsträckning
i individens personliga integritet och därför
är det nödvändigt att begränsa uppbevaringen av erhållna upptagningar. Uppgifter som
insamlats om en person och som bildar en
helhet samt tekniska upptagningar sk~\} enligt l mom. granskas utan dröjsmål. Andamålet med granskningen är att se till att
stadgandena om förutsättningar för observation och teknisk observation följs och att
uppgifterna i det material som inhämtats
genom observation eller teknisk observation
lagras enligt stadgandena om tullverkets personregister.
Inhämtade uppgifter kan enligt 2 mom.
lagras i tullverkets datasystem för övervakning och brottsutredning med iakttagande av
personregisterlagens samt tullagens stadganden om tullens personregister. Utgångspunkten är att uppgifterna skall användas just för
det ändamål som de har inhämtats för.
Emellertid kan inte heller annan användning
uteslutas, eftersom de inhämtade uppgifterna
kan vara av värde även för annat arbete i
syfte att bekämpa tullbrott Den tullman som
känner till resultaten av observationen har i
varje fall vetskap om dem och man kan inte
förutsätta att de inte skulle påverka hans
senare tjänsteutövning. För lagring av material som inhämtats genom teknisk avlyssning
skall dock gälla en begränsning som motsvarar 12 § lagen om polisens personregister
(509/95). När de erhållna uppgifterna inte

har att göra med ändamålet för inhämtandet
av information kan de lagras endast om uppgifterna gäller ett brott för vars förhindrande
eller avbrytande avlyssning får ske.
Uppbevaringstiden för uppgifter som registrerats i tullverkets personregister bestäms
på grundval av stadgandena gällande registren i fråga. Om materialet inte har fogats
till något register eller till förundersökningsmaterialet skall det enligt 3 mom. förstöras inom ett år efter att det sannolikt inte
längre behövs för det ändamål för vilket det
har anskaffats.
25 §.Det föreslås att 3 mom. ändras så att
utöver tullstyrelsen även distriktstullkammaren får lämna uppgifer om affärsverksamhet
till en myndighet eller ett samfund som sköter en offentlig uppgift och som med stöd av
sina stadgade uppgifter har behov av att få
kännedom om en sekretessbelagd sak. Enligt
den gällande lagen kan tullstyrelsen bestämma att dylika uppgifter skall ges. I praktiken
har detta visat sig vara ett tungt förfarande.
Eftersom även distriktstullkammaren, som
har uppgifterna i sin besittning, arbetar under tjänstemannaansvar är det naturligare att
distriktstullkammaren, som känner saken
direkt, själv får bestämma om utlämnandet
av uppgifterna.
47 §. Finska och norska tullmyndigheter
bedriver med stöd av den överenskommelse
om gränstullsamarbete som ingåtts mellan
länderna (FördrS 37/69) samarbete inom den
s.k. kontrollzonen bl.a. så att både övervakningen och import- och exportklareringen
sköts på samma gång på tullstationen på den
ena fördragsslutande statens sida. Om man
på tullstationen på norska sidan upptäcker
ett tullbrott, tex. att tulldeklarationen försummats, är brottet enligt strafflagen straffbart i Finland eftersom det riktar sig mot
Finland, även om det begåtts utomlands. Om
den som begått ett sådant brott är utlänning,
kan väckande av åtal förutsätta åtalsförordnande av justitiekanslern. I allmänhet är det
fråga om brott och förseelser som kunde
behandlas enligt strafforderförfarande, vilket
också förutsätter åtalsförordnande av justitiekanslern. Av denna anledning blir förfarandet oskäligt tungt i förhållande till ärendets
betydelse. Det föreslås att till 5 mom. fogas
ett stadgande enligt vilket straffyrkande kan
delges även en utlänning utan justitiekanslerns åtalsförordnande.
47 a §. I det nya stadgande som föreslås
hänvisas till 44 § polislagen, som gäller rätt
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för den som tillhör polisens personal att förtiga uppgifter. Enligt paragrafen skall också
en tullman ha samma rätt som polisen att
såsom vittne eller när han annars hörs förtiga identiteten av en person av vilken han
har fått uppgifter som denne har lämnat konfidentiellt. Inte heller taktiska eller tekniska
metoder som skall hemlighållas behöver röjas. Tullmän har i sina brottsbekämpningsuppgifter samma behov som polisen att
hemlighålla dessa uppgifter. Rätten att förtiga uppgifter skall i enlighet med 44 § 2
mom. polislagen åsidosättas när det gäller
grova brott.

är möjligt för resenärer som anländer från
ett land utanför gemenskapen. Samtidigt
föreslås att mellanrubriken före paragrafen
ändras till att gälla även andra personer än
sådana som hör till personalen pa ett fordon.
I det fallet att en person som avses i paragrafen för in mera alkoholdrycker eller tobaksprodukter än vad han för införa skattefritt, tillämpas på beskattningen av de överskridande mängderna vad som stadgas om
beskattningsbara hemkomstgåvor som införs
av resenärer från ett land utanför gemenskapen.
2.

1.2. Lagen om ändring av 21 § lagen om
påförande av accis

21 §. Det föreslås att paragrafens stad~an
de om rätt att införa tullfria hemkomstgavor
ändras så att där beaktas motsvarande stadganden i tullagen som begränsar rätten att
föra in tullfria hemkomstgåvor för de personer som avses i paragrafen. I paragrafen
föreslås ett specialstadgande som ~äller rätt
för där nämnda personer att fran länder
utanför gemenskapen i vissa fall få införa en
mindre mängd tobaksprodukter och alkoholdrycker accisfritt än vad som enligt 19 §

l.

7

N ärmare stadganden och
bestämmelser

Till följd av det föreslagna 12 § l mom.
tullagen blir 4 § tullförordningen (1543/94),
som gäller förtullningsbok, överflödig, och
kommer således att upphävas.
3.

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter att de har antagits och blivit
stadfästa.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

Lag
om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/94) 3 § l mom. 5 punkten, 8 §, 9 §
l mom., 12 §, 25 § 3 mom.och 47 § 5 mom. samt
fogas till 2 § ett nytt 2 mom., till 3 § l mom. nya 6 - 8 punkter, till 14 § ett nytt 3 mom.,
till 15 § ett nytt 2 mom., tilllagen nya 20 a- 20 f§§ och före dem en ny mellanrubrik samt
tilllagen en ny 47 a § som följer:
2§

Om importen av en vara förutsätter tillstånd av en myndighet men tillstånd inte
ännu har beviljats när varan förs in på Finlands tullområde, skall varan uppges för tullmyndi~heten även om den importeras direkt
fran nagot annat medlemsland i Europeiska
gemenskaperna.

3 §
I denna lag avses med

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,

8

RP 178/1995 rd

samt i 46 kap. strafflagen avsett olaga befattningstagande med infört gods, sådant
häleri som avses i 32 kap. l § 2 mom.
strafflagen samt även annan sådan överträdelse av stadganden i vilken ingår import
eller export av egendom,
6) teknisk övelVakning iakttagande eller
avlyssning av på förhand ospecifiderad persontrafik eller godstrafik med hjälp av en
teknisk anordning samt automatisk upptagning av ljud eller bild,
7) obselVatian fortlöpande eller upprepat
inhämtande av information om en viss person eller hans verksamhet,
8) teknisk obselVatian fortlöpande eller
upprepad, med hjälp av en teknisk anordning utförd avlyssning av en viss person och
avlyssning),
upptagning av ljud (teknisk
iakttagande och avbildande av honom (optisk övelVakning) samt spårning av hur ett
transportmedel eller en vara förflyttar sig
(teknisk spårning).

8§
Tillstånd att inrätta friområde och frilager
beviljas av tullstyrelsen på ansökan och på
villkor som tullstyrelsen bestämmer. Finansministeriet kan dock i ekonomiskt, regionpolitiskt eller även på annat sätt betydelsefulla
fall överta avgörandet av ärendet.

9§
Tullfria är vanliga provianteringsförnödenheter för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig
internationell trafik samt bränsle och smörjmedel som fartyget för med sig till Finlands
tullområde eller som levereras till fartyget
på Finlands tullområde för dess eget bruk.
Tullfriheten gäller även varor som konsumeras ombord på fartyget på Finlands tullområde.
12 §
Den som tillhör personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och tredje land eller som är gränsarbetare enligt tullfrihetsförordningen får som
tullfria hemkomstgåvor föra in varor till ett
sammanlagt värde av högst 150 mark samt
dessutom tobaksprodukter och alkoholdrycker till högst följande mängder:
tobaksprodukter
- 40 stycken cigarretter eller 20 stycken
cigariller (vägande högst 3 gram per styck)

eller 10 stycken cigarrer eller 50 gram pipoch cigarrettobak,
alkoholdrycker
- 0,375 liter destillerade drycker och starka
alkoholdrycker vilkas alkoholhalt överstiger
22 volymprocent eller
- 0,5 liter destillerade drycker och starka
alkoholdrycker, aperitiver som baserar sig på
vin eller alkohol, tafia, sake eller dylika
drycker vilkas alkoholhalt är högst 22 volymprocent, skumviner, viner som gjorts
starkare genom tillsats av alkohol eller
- 0,75 liter viner utan kolsyra eller
- 2 liter öl.
Den som tillhör personalen på ett transportmedel enligt l mom. och har hemort inom gemenskapen får, efter att på grund av
sina arbetsuppgifter ha vistats utanför Finlands tullomrade i mer än 15 dygn utan avbrott, föra in hemkomstgåvor tullfritt enligt
vad i tullfrihetsförordningen bestäms om
resenärer.
Finansministeriet kan begränsa rätten att
tullfritt föra in hemkomstgåvor i frå~a om
en person som hör till personalen pa ett i
l mom. avsett transportmedel om personens
hemort ligger utanför gemenskapens tullområde.
14 §
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.
15 §
Den tullman som vidtar en åtgärd enligt l
mom. får låta bli att röja sin identitet, om
röjandet av identiteten uppenbart skulle
medföra allvarlig fara för honom eller hans
nära anhöriga eller för deras egendom. Orsaken till att identiteten inte röjts skall antecknas i protokollet över åtgärden.

Inhämtande av infonnation
20 a§
Om teleavlyssning, teleövervakning och
teknisk observation för utredning av brott
stadgas i tvångsmedelslagen (450/87).
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20 b§
På gränsövergångsställen och annanstans
på ställen och i utrymmen som tullverket får
övervaka har tullmyndigheten rätt att, efter
att på förhand ha meddelat om detta, företa
teknisk övervakning för förebyggande av
tullbrott och identifiering av misstänkta.
20 c§
För att förebygga eller avbryta brottslig
verksamhet får en tullman bedriva observation av en person som inte befinner sig i en
bostad, om det på grundval av personens
uppförande eller något annat finns skäl att
misstänka att han gör sig skyldig till tullbrott.
I samma avsikt som i l mom. får även bedrivas observation av en person som inte
befinner sig på ett hemfridsskyddat område,
om det finns grundad anledning att misstänka att han medverkar till ett tullbrott för vilket det stadgade strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader.
20 d§
En tullman får bedriva teknisk observation
av en person som inte befinner sig på ett
hemfridsskyddat område samt av ett transportmedel eller en vara som denne har i sin
användning, om det finns grundad anledning
att förmoda att observationen kan ge uppgifter som behövs för avvärjande och avslöjande av tullbrott Under samma förutsättningar
får teknisk observation bedrivas av en person som befinner sig i ett hotellrum eller i
något annat sådant rum. A vlyssnings- eller
övervakningsanprdningar får dock inte placeras i det rum där personen vistas eller i ett
transportmedel som han använder. Förordnande för en åtgärd skall ges av en tullman
som innehar minst tulluppsyningsmans tjänsteställning eller som har förordnats till undersökningsledare samt för teknisk avlyssning i mer än tre dygn av chefen för tullstyreisens bevaknings- och revisionsenhet eller
förundersökningsenhet eller av chefen för
tulldistriktet.
Ett ytterligare villkor för teknisk avlyssning är att av en persons uppförande eller
något annat kan dras den slutsatsen att han
sannolikt gör sig skyldig till ett tullbrott för
vilket det stadgade strängaste straffet är
fängelse i minst fyra år, eller till ett narkotikabrott som bör betraktas som tullbrott För
optisk övervakning och teknisk spårning
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förutsätts på motsvarande sätt att av en persons uppförande eller något annat kan dras
den slutsatsen att han sannolikt gör sig skyldig till eller medverkar till ett tullbrott för
vilket det stadgade strängaste straffet är
fängelse i mer än sex månader.
Omedelbart innan en tullman vidtar en
åtgärd som hör till hans befogenheter och
medan åtgärden pågår får han även bedriva
teknisk observation av en person som befinner sig på ett hemfridsskyddat område, om
detta är nödvändigt för att åtgärden tryggt
skall kunna vidtas eller sådan överhängande
fara avvärjas som utgör hot mot liv eller
hälsa för den som vidtar åt~ärden eller för
den som skall gripas eller nagon annan person. När teknisk observation bedrivs skall
detta omedelbart anmälas till en tullman
minst tulluppsyningsmans tjänsteställning.
20 e§
En tullman som har fattat beslut om teknisk observation enligt 20 d § l mom. skall
genast efter att åtgärden har avslutats därom
underrätta den person som varit föremål för
observation, om detta inte äventyrar det ändamål för vilket information inhämtas eller
förundersökningen av ett brott.
Meddelande behöver inte lämnas om observation eller om teknisk observation enligt
20 d § 3 mom. eller vad en dylik åtgärd
grundar sig på.
Den tullman som utför teknisk avlyssning
enligt 20 d § l mom. skall utan dröjsmål
upprätta protokoll över åtgärden. Protokollet
skall tillställas tullstyrelsen och inrikesministeriet, som årligen avger en berättelse om
teknisk avlyssning till riksdagens justitieombudsman.
20 f§
En tullman i minst tulluppsyningsmans
tjänsteställning skall utan dröjsmål granska
de uppgifter som insamlats genom åtgärder
enligt 20 c och 20 d §§ och de upptagningar
som erhållits genom teknisk observation enligt 20 d §. Uppgifter som enbart berör
utomstående skall utan dröjsmål förstöras
efter granskningen, om de inte behövs för
utredning av tullbrott
Det stadgas särskilt om hur material som
avses i l mom. skall fogas till tullverkets
personregister. Om en uppgift som har erhållits genom teknisk avlyssning hänför sig
till något annat tullbrott än det för vars för-
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hindrande eller avbrytande avlyssningen
sker, får uppgiften införas i ett personregister bara om den gäller ett tullbrott för vars
förhindrande eller avbrytande avlyssning får
ske.
Insamlat material och upptagningar som
inte fogats till något register eller förundersökningsmaterial skall förstöras senast ett år
efter att materialet sannolikt inte längre behövs för det ändamål för vilket det har anskaffats.

25 §
Härutöver får tullstyrelsen eller distriktstullkammaren lämna uppgifter om affärsverksamhet till en myndighet eller ett offentligt samfund som med stöd av sina stadgade
uppgifter har behov av att få kännedom om
sekretessbelagda fakta. Tullmyndigheten får
lämna även andra uppgifter, om de i enskilt
fall behövs för att undvika hot mot liv eller
hälsa, frihetsbrott eller omfattande miljöeller egendomsskada. Uppgifterna får intelämnas vidare eller användas utan tullstyrel-

sens tillstånd för något annat syfte än det för
vilket de har lämnats.

Tullbrott och utredning av dem
47 §
En i överenskommelse om gränstullsamarbete avsedd tjänsteman som utför tullåtgärder på finska statens vägnar kan i tullbrottmål delge stämning och i 46 § avsett straffyrkande inom den kontrollzon som avses i
avtalet. Inom kontrollzonen kan utan justitiekanslerns åtalsförordnande straffyrkande gällande tullbrottmål delges även annan än
finsk medborgare.
47 a§
Vad som i 44 § polislagen (493/95) stadgas om rätt för den som tillhör polisens personal att förtiga upp~ifter tillämpas på motsvarande sätt även pa tullmän.
Denna lag träder i kraft den

199 .
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Lag
om ändring av 21 § lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/94) mellanrubriken före
21 § samt 21 § som följer:

Införsel för privat bruk i v issa fall
21 §
Utan hinder av vad som stadgas i 19 § l
mom. tillämpas i fråga om accisfrihet för
hemkomstgåvor som medförs av en person
som hör till personalen på ett transportmedel
i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett
land utanför gemenskapen eller av gränsarbetare som avses i den i l § tullagen
nämnda tullfrihetsförordningen vad som
stadgas i 12 § l och 3 mom. tullagen.

Om en sådan i l mom avsedd person som
hör till personalen på ett transportmedel har
hemort inom gemenskapen och på grund av
sina arbetsuppgifter har vistats utanför Finland i mer än 15 dygn utan avbrott, tillämpas i fråga om accisfrihet för hemkomstgåvor vad som stadgas i 19 §.

Denna lag träder i kraft den

199 .

Helsingfors den 3 november 1995
Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Jouni Backman
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Bilaga

l.
Lag
om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/94) 3 § l mom. 5 punkten, 8 §, 9 §
l mom., 12 §, 25 § 3 mom.och 47 § 5 mom. samt
fogas till 2 § ett nytt 2 mom., till 3 § l mom. nya 6 - 8 punkter, till 14 § ett nytt 3 mom.,
till 15 § ett nytt 2 mom., tilllagen nya 20 a- 20 f§§ och före dem en ny mellanrubrik samt
tilllagen en ny 47 a § som följer:

Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

2 §

Om importen av en vara förutsätter tillstånd av en myndighet men tillstånd inte
ännu har beviljats när varan förs in på Finlands tullområde, skall varan uppges för tullmyndigheten även om den importeras direkt
från något annat medlemsland i Europeiska
gemenskaperna.
3 §
I denna lag avses med
5) tullbrott brott som innebär överträdelse
av stadgandena i denna lag eller någon annan lag vars iakttagandena i denna lag eller
någon annan lag vars iakttagande och verkställighet tullverket skall övervaka eller
överträdelse av stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa, samt i
46 kap. strafflagen avsett olaga befattningstadgande med infört gods, sådant häleri som
avses i 32 kap. l § 2 mom. strafflagen samt
även annan sådan överträdelse av stadganden i vilken ingår import eller export av
egendom.

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 befattningstagande med infört gods, sådant
häleri som avses i 32 kap. l § 2 mom.
strafflagen samt även annan sådan överträdelse av stadganden i vilken ingår import
eller export av egendom,
6) teknisk övervakning iakttagande eller
avlyssning av på förhand ospecificerad persontrafik 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 hans verksamhet,
8) teknisk observation fortlöpande eller
upprepad, med hjälp av en teknisk anord-
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Gällande lydelse
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Föreslagen lydelse
ning utförd avlyssning av en viss person och
upptagning av ljud (teknisk avlyssning),
iakttagande och avbildande av honom (optisk övervakning) samt spårning av hur ett
transporlmedel eller en vara förflyttar sig
(teknisk spårning).

8§
Tillstånd att inrätta friområde och frilager
samt att där utöva industriell, kommersiell
eller annan seJViceverksamhet beviljas av
tullstyrelsen på ansökan och på villkor som
tullstyrelsen bestämmer. Finansministeriet
kan dock i ekonomiskt, regionpolitiskt eller
även på annat sätt betydelsefulla fall överta
avgörandet av ärendet.

8§
Tillstånd att inrätta friområde och frilager
beviljas av tullstyrelsen på ansökan och på
villkor som tullstyrelsen bestämmer. Finansministeriet kan dock i ekonomiskt, regionpolitiskt eller även på annat sätt betydelsefulla
fall överta avgörandet av ärendet.

9§
Tullfria är vanliga provianteringsförnödenheter för fartyg och luftfartyg i internationell
trafik samt bränsle och smörjmedel som fartyget för med sig till Finlands tullområde
eller som levereras till fartyget på Finlands
tullområde för dess eget bruk. Tullfriheten
gäller även varor som konsumeras ombord
på fatyget på Finlands tullområde.

9§
Tullfria är vanliga provianteringsförnödenheter för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig
internationell trafik samt bränsle och smörjmedel som fartyget för med sig till Finlands
tullområde eller som levereras till fartyget
på Finlands tullområde för dess eget bruk.
Tullfriheten gäller även varor som konsumeras ombord på fartyget på Finlands tullområde.

12 §
Den som tillhör personalen vid ett fordon i
yrkesmässig trafik mellan Finland och tredje
land och vars hernon är Finland får tullfritt
föra in resgods och hemkomstgåvor enligt
vad som stadgas om resenärer i tullfrihetsförordningen.

12 §
Den som tillhör personalen på ett transporlmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och tredje land eller som är gränsarbetare enligt tullfrihetsförordningen får som
tullfria hemkomstgåvor föra in varor till ett
sammanlagt värde av högst 150 mark samt
dessutom tobaksprodukter och alkoholdrycker till högst följande mängder:
tobaksprodukter
- 40 stycken cigarretter eller 20 stycken
cigariller (vägande högst 3 gram per styck)
eller JO stycken cigarrer eller 50 gram pipoch cigarrettobak,
alkoholdrycker
- 0,375 liter destillerade drycker och starka
alkoholdrycker vilkas alkoholhalt överstiger
22 volymprocent eller
- 0,5 liter destillerade drycker och starka
alkoholdrycker, aperitiver som baserar sig på
vin eller alkohol, tqfia, sake eller dylika
drycker vilkas alkoholhalt är högst 22 volymprocent, skumviner, viner som gjons
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Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

Mänden av hemkomstgåvor under en kalendermånad får dock inte överstiga den
mängd som en resande tullfritt får föra in på
en gång. Införsel av varor skall begränsas
till en gång per månad om tullmyndighet
inte av särskilda skäl beviljar undantg från
detta.
Finansministeriet kan begränsa rätten att
tullfritt föra in hemkomstgåvor i fråga om
person vars hemort ligger utanför gemenskapens tullområde och som hör till i l mom.
nämnda fordonspersonaL

starkare genom tillsats av alkohol eller
- O, 75 liter viner utan kolsyra eller
- 2 liter öl.
Den som tillhör personalen på ett transporlmedel enligt l mom. och har hemorl inom gemenskapen får, efter att på grund av
sina arbetsuppgifter ha vistats utanför Finlands tullområde i mer än 15 dygn utan avbrott, föra in hemkomstgåvor tullfritt enligt
vad i tullfrihetsförordningen bestäms om
resenärer.
Finansministeriet kan begränsa rätten att
tullfritt föra in hemkomstgåvor i fråga om
en person som hör till personalen på ett l
mom. avsett tranportmedel om personens
hemort ligger utanför gemenskapens tullområde.

14 §

Tullmyndighetenfår kvarhålla en vara som
skall exporleras eller imporleras, 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.

15 §

Den tullman som vidtar en åtgärd enligt l
mom. får låta bli att röja sin identitet, om
röjandet av identiteten uppenbarl skulle
medföra allvarlig fara för honom eller hans
nära anhöriga eller för deras egendom. Orsaken till att identiteten inte röjts skall antecknas i protokollet över åtgärden.
Inhiimtande av information
20 a§

Om teleavlyssning, teleövervakning och
teknisk observation för utredning av brott
stadgas i tvångsmedelslagen (450187).
20 b§

På gränsövergångsställen och annanstans
på ställen och i utrymmen som tullverket får
övervaka har tullmyndigheten rätt att, efter
att på förhand ha meddelat om detta, företa
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teknisk övetvakning för förebyggande av
tullbrott och identifiering av misstänkta.
20 c§

För att förebygga eller avbryta brottslig
verksamhet får en tullman bedriva obsetvatian av en person som inte befinner sig i en
bostad, om det på grundval av personens
uppförande eller något annat finns skäl att
misstänka att han gör sig skyldig till tullbrott.
I samma avsikt som i I mom. får även
bedrivas obsetvation av en person som inte
befinner sig på ett hemfridsskyddat område,
om det finns grundad anledning att misstänka att han medverkar till ett tullbrott för vilket det stadgade strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader.
20 d§

En tullman får bedriva teknisk obsetvation
av en person som inte befinner sig på ett
hemfridsskyddat område samt av ett transporlmedel eller en vara som denne har i sin
användning, om det finns grundad anledning
att fönnoda att obsetvationen kan ge uppgifter som behövs för avväJjande och avslöjande av tullbrott. Under samma förutsättningar
får teknisk obsetvation bedrivas av en person som befinner sig i ett hotellrum eller i
något annat sådant rum. A v lyssnings- eller
övervakningsanordningar får dock inte placeras i det rum där personen vistas eller i ett
transporlmedel som han använder. Förordnande för en åtgärd skall ges av en tullman
som innehar minst tulluppsyningsmans tjänsteställning eller som har förordnats till undersökningsledare samt för teknisk avlyssning i mer än tre dy gn av chefen för tullstyreisens bevaknings- och revisionsenhet eller
förundersökningsenhet eller av chefen för
tulldistriktet.
Ett ytterligare villkor för teknisk avlyssning är att av en persons uppförande eller
något annat kan dras den slutsatsen att han
sannolikt gör sig skyldig till ett tullbrott för
vilket det stadgade strängaste straffet är
fängelse i minst fyra år, eller till ett narkotikabrott som bör betraktas som tullbrott. För
optisk övetvakning och teknisk spårning
förutsätts på motsvarande sätt att av en persons uppförande eller något annat kan dras
den slutsatsen att han sannolikt gör sig skyldig till eller medverkar till ett tullbrott för
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vilket det stadgade strängaste strciffet är
fängelse i mer än sex månader.
Omedelbarl innan en tullman vidtar en
åtgärd som hör till hans befogenheter och
medan åtgärden pågår får han även bedriva
teknisk observation av en person som befinner sig på ett hemfridsskyddat område, om
detta är nödvändigt för att åtgärden tryggt
skall kunna vidtas eller sådan överhängande
fara avvärjas som utgör hot mot liv eller
hälsa för den som vidtar åtgärden eller för
den som skall gripas eller någon annan person. När teknisk observation bedrivs skall
detta omedelbarl anmälas till en tullman
minst tulluppsyningsmans tjänsteställning.
20 e§
En tullman som har fattat beslut om teknisk observation enligt 20 d § l mom. skall
genast efter att åtgärden har avslutats därom
underrätta den person som varit föremål för
observation, om detta inte äventyrar det ändamål för vilket information inhämtas eller
förundersökningen av ett brott.
Meddelande behöver inte lämnas om observation eller om teknisk observation enligt
20 d § 3 mom. eller vad en dylik åtgärd
grundar sig på.
Den tullman som utför teknisk avlyssning
enligt 20 d § l mom. skall utan dröjsmål
upprätta protokoll över åtgärden. Protokollet
skall tillställas tullstyrelsen och inrikesministeriet, som årligen avger en berättelse om
teknisk avlyssning till riksdagens justitieombudsman.
20f §
En tullman i minst tulluppsyningsmans
tjänsteställning skall utan dröjsmål granska
de uppgifter som insamlats genom åtgärder
enligt 20 c och 20 d§§ och de upptagningar
som erhållits genom teknisk observation enligt 20 d §. Uppgifter som enbarl berör
utomstående skall utan dröjsmål förstöras
efter granskningen, om de inte behövs för
utredning av tullbrott.
Det stadgas särskilt om hur material som
avses i l mom. skall fogas till tullverkets
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
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förhindrande eller avbrytande avlyssning får
ske.
Insamlat material och upptagningar som
inte fogats till något register eller förundersökningsmaterial skall förstöras senast ett år
efter att materialet sannolikt inte längre behövs för det ändamål för vilket det har anskqffats.
25 §

Härutöver får tullstyrelsen lämna eller bestämma om lämnande av uppgifter om affärsverksamhet till myndighet eller offentligt
samfund som har behov att få kännedom om
sekretessbelagda fakta. Tullmyndighet får
lämna även andra uppgifter om de i enskilt
fall behövs för att undvika hot mot liv eller
hälsa, frihetsbrott eller omfattande miljöeller egendomsskada. Uppgifterna får inte
lämnas vidare eller användas utan tullstyreisens tillstånd för något annat syfte än det för
vilket de har lämnats.

Härutöver får tullstyrelsen eller distriktstullkammaren lämna uppgifter om affärsverksamhet till en myndighet eller ett offentligt samfund som med stöd av sina stadgade uppgifter har behov av att få kännedom
om sekretessbelagda fakta. Tullmyndigheten
får lämna även andra uppgifter, om de i enskilt fall behövs för att undvika hot mot liv
eller hälsa, frihetsbrott eller omfattande miljö- eller egendomsskada. Uppgifterna får
inte lämnas vidare eller användas utan tullstyrelsens tillstånd för något annat syfte än
det för vilket de har lämnats.

Tullbrott och utredning av dem

47 §
En i gränstullsamarbetsavtalet avsedd
tjänsteman som utför tullåtgärder på Finska
statens vägnar kan i tullbrottmål delge stämning och i 46 § avsett straffyrkande inom
den kontrollzon som avses i avtalet.

En i överenskommelse om gränstullsamarbete avsedd tjänsteman som utför tullåtgärder på finska statens vägnar kan i tullbrottmål delge stämning och i 46 § avsett straffyrkande inom den kontrollzon som avses i
avtalet. Inom kontrollzonen kan utan justitiekanslerns åtalsförordnande strqffyrkande gällande tullbrottmål delges även annan än
finsk medborgare.

47 a§
Vad som i 44 § polislagen (493195) stadgas om rätt för den som tillhör polisens personal att förtiga uppgifter tillämpas på motsvarande sätt även på tullmän.
Denna lag träder i krqft den

351381B

I 99 .
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2.
Lag
om ändring av 21 § lagen om påförande av accis
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/94) mellanrubriken före
21 § samt 21 § som följer:
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Personalens hemkomstgåvor

Införsel för privat bruk i vissa fall

21 §
I fråga om accisfrihet för hemkomstgåvor
som medförs av personalen på ett fartyg,
luftfartyg eller fordon som trafikerar mellan
Finland och ett land utanför gemenskapen
tillämpas på motsvarande sätt vad som stadgas eller bestäms om tullfrihet för hemkomstgåvor.

21 §
Utan hinder av vad som stadgas i 19 § l
mom. tillämpas i fråga om accisfrihet för
hemkomstgåvor som medförs av en person
som hör till personalen på ett transportmedel
i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett
land utanför gemenskapen eller av gränsarbetare som avses i den i l § tullagen
nämnda tullfrihetsförordningen vad som
stadgas i 12 § l och 3 mom. tullagen.
Om en sådan i l mom. avsedd person som
hör till personalen på ett transportmedel har
hemort inom gemenskapen och på grund av
sina arbetsuppgifter har vistats utanför Finland i mer än 15 dygn utan avbrott, tillämpas i fråga om accisfrihet för hemkomstgåvor vad som stadgas i 19 §.

Denna lag träder i kraft den

199 .

