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309/2016

Lag 
om ändring av 2 och 13 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015) 2 § och 13 §

1 och 2 mom. som följer:

2 § 

Definitioner

I denna lag avses med 
1) tullbrott
a) brott som innebär överträdelse av en sådan bestämmelse i tullagen (304/2016) eller

någon annan lag vars iakttagande Tullen ska övervaka eller som Tullen ska verkställa,
b) mot tullman riktat hindrande av tjänsteman enligt 16 kap. 3 § i strafflagen (39/1889)

och tredska mot tullman enligt 4 b § i det kapitlet,
c) olaga befattningstagande med infört gods enligt 46 kap. 6 och 6 a § i strafflagen,
d) sådant brott i vilket ingår import, export eller transitering genom Finland av egen-

dom,
2) tullbrottsbekämpning förhindrande, avslöjande och utredning av tullbrott,
3) förhindrande av tullbrott åtgärder som syftar till att förhindra tullbrott, försök till

tullbrott och förberedelse till tullbrott, eller till att avbryta ett redan påbörjat tullbrott eller
begränsa den direkta skada eller fara som brottet medför, 

4) avslöjande av tullbrott åtgärder som syftar till att klarlägga om det för inledande av
förundersökning finns en i 3 kap. 3 § 1 mom. i förundersökningslagen (805/2011) avsedd
grund,

5) utredning av tullbrott förundersökning av tullbrott,
6) tullåtgärd tjänsteåtgärd som hör till Tullens behörighet, med undantag för förunder-

sökning av tullbrott.

13 § 

Tullens rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Tullen trots sekretessbestämmel-
serna rätt att i enlighet med vad som avtalas om saken med den registeransvarige, ur vissa
register och genom teknisk anslutning eller som en datamängd få och i övrigt behandla så-
dan information som Tullen behöver för att utföra sina uppdrag eller föra sina personre-
gister, enligt följande:

1) ur samfunds och sammanslutningars personregister och övriga register för tull-
brottsbekämpning behövliga uppgifter om passagerare, fortskaffningsmedels personal
samt om fortskaffningsmedel och varor som transporteras,
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2) ur Skatteförvaltningens datasystem sådana uppgifter jämte identifieringsuppgifter
om den skattskyldige som behövs för beskattning, indrivning och tullbrottsbekämpning
samt de uppgifter som behövs för tillståndsprövning och som gäller tillståndssökandens
fullgörande av skyldighet att betala skatt och skatterelaterade betalningsarrangemang för
tillståndssökanden samt, när det är ett krav för att tillstånd ska beviljas, uppgifter om över-
trädelser av tullagstiftningen eller skattelagstiftningen,

3) ur det fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003)
sådana uppgifter som behövs för tullövervakning, beskattning och indrivning samt för
tullbrottsbekämpning,

4) ur Patent- och registerstyrelsens handelsregister sådana uppgifter om anmälningar
och meddelanden som gäller näringsidkare och som behövs för tullövervakning, beskatt-
ning och indrivning samt för tullbrottsbekämpning,

5) ur polisens personregister sådana uppgifter som behövs för tullövervakning och för
tullbrottsbekämpning samt för Tullens övriga uppdrag i enlighet med de ändamål som
uppgifterna har samlats in och registrerats för samt för andra ändamål än de som uppgif-
terna har samlats in och registrerats för när det gäller de fall som avses i 16 § 1 mom.,

6) ur gränsbevakningsväsendets personregister sådana uppgifter som behövs för tullö-
vervakning och för tullbrottsbekämpning samt för Tullens övriga uppdrag i enlighet med
de ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för samt för andra ändamål än
de som uppgifterna har samlats in och registrerats för när det gäller de fall som avses i 16 §
1 mom.,

7) ur Brottspåföljdsmyndighetens personregister sådana uppgifter som behövs för tull-
brottsbekämpning samt för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och re-
gistrerats för när det gäller de fall som avses i 16 § 1 mom.,

8) av dem som utövar inkvarteringsverksamhet och av polisen sådana uppgifter som
avses i 6 § 1 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) och
som behövs för tullbrottsbekämpning,

9) sådana uppgifter som avses i 13—17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Be-
folkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och som behövs för tullövervak-
ning, beskattning och indrivning samt för tullbrottsbekämpning,

10) ur det bötesregister som avses i lagen om verkställighet av böter (672/2002) upp-
gifter om bötesstraff och verkställigheten av dem, ur det straffregister som avses i straff-
registerlagen (770/1993) och för de ändamål som nämns i 4 och 4 a § i den lagen uppgifter
om personer och juridiska personer och ur det register över avgöranden och meddelanden
om avgöranden som avses i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informations-
system (372/2010) uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft
samt ur det rikssystem för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter som avses
i den lagen uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga vid åklagarmyndigheter
eller domstolar,

11) av justitieförvaltningsmyndigheterna uppgifter om personer som är efterlysta av
justitieförvaltningen,

12) ur utrikesministeriets informationssystem uppgifter om dem som hör till persona-
len vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten
i Finland och om dem som hör till personalen vid en internationell organisations organ i
Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning samt om dessa personers
familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer, för utförande av
de uppdrag som föreskrivs för Tullen i utlänningslagen (301/2004) och för tullövervak-
ning samt för tullbrottsbekämpning,

13) ur Migrationsverkets informationssystem uppgifter om ärenden som gäller resedo-
kument, visum, vistelse, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud och
medborgarskap, för utförande av de uppdrag som föreskrivs för Tullen i utlänningslagen
och för tullövervakning samt för tullbrottsbekämpning,
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14) av ett teleföretag de uppgifter enligt 10 kap. 6—8 § i tvångsmedelslagen och 2 kap.
14 § 2 mom. och 3 kap. 4 och 5 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen som behövs
för tullbrottsbekämpning och som Tullen endast har rätt att få i enlighet med de förutsätt-
ningar som anges i de lagarna,

15) ur det farkostregister som avses i lagen om farkostregistret (424/2014) och ur
Ålands fritidsbåtsregister uppgifter om båtar samt om ägare och innehavare av båtar, som
behövs för de uppdrag som Tullen sköter enligt lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och
i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004), för påförande av på-
följdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen, för tullövervakning, beskattning
och indrivning samt för tullbrottsbekämpning,

16) ur kommunikationsministeriets trafiktillståndsregister de uppgifter som behövs för
påförande av påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen och för tullöver-
vakning samt för tullbrottsbekämpning,

17) ur det fartygsregister, register över fartyg under byggnad och historikregister som
avses i fartygsregisterlagen (512/1993) sådana uppgifter om fartyg samt om ägare och
innehavare av fartyg som behövs för de uppdrag som Tullen sköter enligt lagen om sjö-
fartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, för
påförande av påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen, för tullövervak-
ning, beskattning och indrivning samt för tullbrottsbekämpning,

18) ur det luftfartygsregister som avses i luftfartslagen (864/2014) sådana uppgifter om
luftfartyg samt om innehavare och ägare av luftfartyg som behövs för påförande av på-
följdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen, för tullövervakning, beskattning
och indrivning samt för tullbrottsbekämpning,

19) av trafik-, fiske- och miljömyndigheterna samt av polisen, gränsbevakningsväsen-
det och försvarsmakten uppgifter om trafikmedel och deras position samt om trafik, för
tullövervakning samt för tullbrottsbekämpning,

20) för lämnande av handräckning nödvändiga uppgifter av den myndighet som har be-
gärt handräckning.

Tullen har rätt att få och i övrigt behandla uppgifter som behövs för att genomföra in-
och utresekontroller enligt 31 § i tullagen, med iakttagande av vad som anges i 22 § i lagen
om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) när det gäller
gränsbevakningsväsendets rätt att få och i övrigt behandla uppgifter för att upprätthålla
gränssäkerheten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

Helsingfors den 29 april 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Finansminister Alexander Stubb
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

3


