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Lag
om ändring av lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015) 2 § 6 punkten, 3 § 3 mom. 1 punkten, 5 § 1 mom., 13 § 1 mom. och 17 § 1 mom. 1 punkten,
av dem 2 § 6 punkten och 13 § 1 mom. sådana de lyder i lag 309/2016, samt
fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 309/2016, en ny 7 punkt som följer:
2§
Definitioner
I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
6) tullåtgärd tjänsteåtgärd som hör till Tullens behörighet, med undantag för förundersökning av tullbrott,
7) skattekontroll utförande av en övervakningsuppgift som gäller ett visst skatteslag
och som särskilt föreskrivits för Tullen.
3§
Informationssystemet för brottsbekämpning
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för Tullens
skötsel av övervaknings- och brottsbekämpningsuppgifter registreras enligt följande:
1) för utförande och registrering av och informationssökning för undersökningar och
handräckningsuppdrag, undersöknings- och handräckningsuppgifter som fåtts vid förundersökning enligt förundersökningslagen, i samband med Tullens övervaknings- och
brottsbekämpningsåtgärder, vid samarbete eller vid ett handräckningsuppdrag som avses
i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet (687/2009) eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen (806/2011) enligt följande:
a) numret på en anmälan om brott eller en anmälan om någon annan händelse, tid och
plats för händelsen, anmälningstidpunkten, brottsbeteckningar och andra beteckningar,
tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande enhet, utredarna, undersökningsläget, beslut som Tullen fattat för att avsluta ett ärende, identifieringsuppgift om
avgörande av åklagare eller domstol och uppgift om någon har dömts till straff, om det
fattats beslut om åtalseftergift eller domseftergift, om ett åtal förkastats, lämnats därhän
eller avskrivits samt uppgift om ett avgörandes laga kraft,
b) uppgifter om tvångsmedel, åtgärder för tullövervakning, skattekontroll och tullbrottsbekämpning samt olika faser i förundersökningen,
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c) uppgifter om andra behövliga beskrivningar, omständigheter eller specificeringar
som hänför sig till Tullens uppgifter, åtgärder eller händelser,
d) för klassificering och analys av tillvägagångssättet vid brott, uppgifter som beskriver
klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt uppgifter som behövs för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
5§
Informationssystemet för tullövervakning
Informationssystemet för tullövervakning är ett permanent personregister som är avsett
för Tullens riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling.
För systemet får samlas in och i systemet registreras och i övrigt behandlas uppgifter som
behövs för tullövervakningen och skattekontrollen och som gäller anmälningar och annan
information som lämnats till Tullen med stöd av lag eller förordning, uppgifter om tullövervaknings- och skattekontrollåtgärder som vidtagits och om fortsatta åtgärder som framförts på basis av dem samt identifieringsuppgifter om straffanspråk som framställts på basis av en inspektion eller identifieringsuppgifter om en utredningsbegäran eller polisanmälan som gjorts.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
13 §
Tullens rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Tullen trots sekretessbestämmelserna rätt att i enlighet med vad som avtalas om saken med den registeransvarige, ur vissa
register och även genom teknisk anslutning eller som en datamängd få och i övrigt behandla sådan information som Tullen behöver för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister, enligt följande:
1) ur samfunds och sammanslutningars personregister och övriga register för tullbrottsbekämpning behövliga uppgifter om passagerare, fordons personal samt om fordon
och varor som transporteras,
2) ur Skatteförvaltningens datasystem och register sådana uppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige som behövs för beskattning, skattekontroll och indrivning samt för tullbrottsbekämpning samt för tillståndsprövning behövliga uppgifter om
tillståndssökandens fullgörande av sin skattebetalningsskyldighet och betalningsarrangemang i anslutning till tillståndssökandens betalning av skatter samt, när det är ett villkor
för beviljande av tillstånd, uppgifter om brott mot tullagstiftningen eller skattelagstiftningen,
3) ur det fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003)
sådana uppgifter som behövs för tullövervakning, skattekontroll, 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, skattekontroll, beskattning och indrivning samt för tullbrottsbekämpning,
5) ur polisens personregister sådana uppgifter som behövs för tullövervakning och
skattekontroll samt för tullbrottsbekämpning och 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.,
6) ur gränsbevakningsväsendets personregister sådana uppgifter som behövs för tullövervakning och skattekontroll samt för tullbrottsbekämpning och för Tullens övriga upp2
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drag 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 tullbrottsbekämpning 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.,
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 Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och som behövs för tullövervakning, skattekontroll, beskattning och indrivning samt för tullbrottsbekämpning,
10) ur det bötesregister som avses i lagen om verkställighet av böter (672/2002) uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem, ur det straffregister som avses i straffregisterlagen (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 informationssystem (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 personalen 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 tullövervakning och skattekontroll samt för tullbrottsbekämpning,
13) ur Migrationsverkets informationssystem uppgifter om ärenden som gäller resedokument, visum, vistelse, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud och
medborgarskap, för utförande av de uppdrag som föreskrivs för Tullen i utlänningslagen
och för tullövervakning och skattekontroll samt för tullbrottsbekämpning,
14) av ett teleföretag de uppgifter som avses i 10 kap. 6—8 § i tvångsmedelslagen och
i 2 kap. 14 § 2 mom. och 3 kap. 4 och 5 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen som
Tullen har rätt att få endast under de förutsättningar som föreskrivs i de nämnda lagarna
och som behövs för tullbrottsbekämpning,
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 påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen, för tullövervakning, skattekontroll, 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 tullövervakning och skattekontroll 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 sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, för

3

1194/2016
påförande av påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen, för tullövervakning, skattekontroll, 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 påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen, för tullövervakning, skattekontroll, beskattning och indrivning samt för tullbrottsbekämpning,
19) av trafik-, fiske- och miljömyndigheterna samt av polisen, gränsbevakningsväsendet och försvarsmakten uppgifter om fordon och deras position samt om trafik, för tullövervakning och skattekontroll samt för tullbrottsbekämpning,
20) för lämnande av handräckning nödvändiga uppgifter av den myndighet som har begärt handräckning.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
17 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter
Trots sekretessbestämmelserna får Tullen lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister och även genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:
1) till Skatteförvaltningen för verkställande av beskattning, indrivning av skatter och
avgifter, ändringssökande i skatteärenden och för utsökning eller för bevakning av statens
intresse eller rätt,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 16 januari 2016
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