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Liite 
 

MAKSUTAULUKKO 
tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 

 
I TULLITOIMENPITEET 
 
1. Kulkuneuvoselvitys 
Lentoliikenne 
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys kaikkina 
viikon päivinä: 
1.1 Helsinki-Vantaan, Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasemilla klo 

23.00—07.00..................................................................................... 33 euroa
1.2 Helsinki-Malmin, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-

Tornion, Kittilän, Kruunupyyn, Kuopion, Lappeenrannan, Maa-
rianhaminan, Oulun, Porin, Rovaniemen ja Vaasan lentoasemilla 
sekä Hernesaaren (Helsinki) helikopterikentällä klo 17.00—07.00.. 67 euroa

1.3 Muualla vuorokaudenajasta riippumatta ........................................... 77 euroa
  
Muussa kuin kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvi-
tys paikan päällä kaikkina viikon päivinä: 
1.4 Edellä mainituilla lentoasemilla klo 17.00—07.00 ........................... 40 euroa
1.5 Muualla vuorokaudenajasta riippumatta ........................................... 67 euroa
  
Alusliikenne 
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan aluksen selvitys yleisissä sata-
missa kaikkina viikon päivinä: 
1.6 klo 16.00—07.00............................................................................... 35 euroa
Edellä mainitun aluksen selvitys paikan päällä muissa satamissa: 
1.7 Maanantaista perjantaihin klo 07.00—16.00..................................... 63 euroa/tunti
1.8 Muuna aikana .................................................................................... 82 euroa/tunti
  
2. Muun kuin valtuutetun lähettäjän suorittama passitus lukuun 

ottamatta saatteita ja sähköisesti annettuja passitusilmoituk-
sia 

Vakuudeton passitus ja passitus, jossa käytetään yleisvakuutta: 
2.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana........... 11 euroa
2.2 Lauantaina ja pyhäpäivänä ................................................................ 13 euroa
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Passitus, jossa käytetään yksittäis- tai kiinteää vakuutta: 
2.3 Yleisenä virka-aikana ........................................................................ 15 euroa
2.4 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana........... 20 euroa
2.5 Lauantaina ja pyhäpäivänä ................................................................ 24 euroa
  
3. Luovutus vapaaseen liikkeeseen muutoin kuin kotitullausme-

nettelyssä lukuun ottamatta sähköisesti annettua luovutus-
määräystä 

3.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana........... 14 euroa
3.2 Lauantaina ja pyhäpäivinä................................................................. 18 euroa
  
4. Vientimenettelyyn asettaminen lukuun ottamatta valtuutetun 

viejän suorittamaa sekä sähköisesti suoritettua menettelyyn 
asettamista 

4.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana sekä 
Helsinki-Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun lentoasemilla 
muuna kuin tullitoimipaikan normaalina aukioloaikana ................... 9 euroa

4.2 Lauantaina ja pyhäpäivinä................................................................. 11 euroa
  
5. Otto tullivarastosta tai muonitusvarastosta 
5.1 Yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti........................................ 5 euroa
5.2 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana, il-

moituskohtaisesti ............................................................................... 7 euroa
5.3 Lauantaina ja pyhäpäivänä, ilmoituskohtaisesti ................................ 8 euroa
  
6. EMOTR-vienti 
6.1 Yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti........................................ 15 euroa
6.2 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana,  

ilmoituskohtaisesti............................................................................. 21 euroa
6.3 Lauantaina ja pyhäpäivänä, ilmoituskohtaisesti ................................ 25 euroa
  
7. Muut tullitoimenpiteet 
7.1 Siirto verottomien tavaroiden myymälään, ilmoituskohtaisesti ........ 5 euroa
7.2 Tavaranhaltijan ja varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti 

tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai tullilai-
toksen hyväksymässä muussa varastossa ja väliaikaisessa varas-
tossa................................................................................................... 63 euroa/tunti

7.3 Tullitoimipaikan antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-
aikana ................................................................................................ 8 euroa
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7.4 Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikel-
vottomaksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat 
asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet ............................................... 63 euroa/tunti

7.5 Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä tullilaitoksen kulku-
neuvon käyttö, jos matka toimipisteestä yhteen suuntaan on ollut 
yli 10 kilometriä ................................................................................ 34 senttiä/km

7.6 Jos tilattua toimenpidettä ei voida aloittaa sovittuna aikana muusta 
kuin tulliviranomaisesta johtuvasta syystä, peritään odotusajalta ..... 63 euroa/tunti

  
8. Hedelmien ja vihannesten laadunvalvonta 
8.1 Tuontitarkastus yhteisöön tuoduille tavaroille .................................. 68 euroa/ 

tavaraerä
8.2 Tarkempi tarkastus yhteisöön tuoduille tavaroille, kun tuontitar-

kastuksessa on havaittu puutteita ......................................................
163 euroa/ 

tavaraerä
8.3 Uusintatarkastus kunnostustoimenpiteiden jälkeen sekä yhteisöta-

varoille että muille kuin yhteisötavaroille .........................................
68 euroa/ 
tavaraerä

8.4 Jalostustodistus.................................................................................. 17 euroa/ 
tavaraerä

  
II TULLIHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 
  
1. Ennakkoratkaisut 
1.1 Valmisteverotusta koskeva ennakkoratkaisu: 
1.1.1 Joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen ................................. 450 euroa/ 

tavara
1.1.2 Joka ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta ............................... 350 euroa/ 

tavara
1.2 Muu verotusta koskeva ennakkoratkaisu: 
1.2.1 Kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta....................................... 350 euroa
1.2.2 Kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta 

toiminnasta ........................................................................................ 100 euroa
1.3 Päätös olla antamatta ennakkoratkaisua ............................................ 30 euroa
  
2. Rekisteröintiä ja verotusta koskevat päätökset 
2.1 Tullilaitoksen rekisteröidyksi asiakkaaksi hyväksymistä koskeva 

päätös................................................................................................. 600 euroa
2.2 Rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskeva pää-

tös ...................................................................................................... 1 100 euroa
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2.3 Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai 
vähäinen muuttaminen ...................................................................... 130 euroa

2.4 Edellä tarkoitettuja rekisteröintihakemuksia koskeva hylkäävä 
päätös................................................................................................. 130 euroa

2.5 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua valtuutettua varastonpitäjää 
koskevat luvat: 

2.5.1 Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa ...................................... 550 euroa
2.5.1.1 Lisäksi kustakin erillisestä varastosta,...............................................

kuitenkin yhteensä enintään ..............................................................
150 euroa 
850 euroa

2.5.2 Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa................................... 420 euroa
2.5.2.1 Lisäksi kustakin erillisestä varastosta,...............................................

kuitenkin yhteensä enintään ..............................................................
150 euroa 
600 euroa

2.5.3 Valmistajaa, jolla on vain kotimaan toimituksia, koskeva lupa ........ 40 euroa
2.6 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä elinkeinonharjoit-

tajaa ja veroedustajaa koskevat luvat: 
2.6.1 Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa ...................................... 400 euroa
2.6.2 Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa................................... 300 euroa
2.7 Valmisteverotuksen keskittämistä, veroilmoituksen antamista, ve-

ron maksamista, toimeksiantajan määräämistä verovelvolliseksi ja 
saateasiakirjan allekirjoittamatta jättämistä koskevat luvat............... 230 euroa

2.8 Edellä mainittujen valmisteverotusta koskevien päätösten voimas-
sa oloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen..........................

130 euroa, 
kuitenkin enintään 

luvasta menevä 
maksu 

2.9 Edellä 2.5—2.8 kohtia koskevaan hakemukseen annettava hyl-
käävä päätös ......................................................................................

130 euroa, 
kuitenkin enintään 

luvasta menevä 
maksu 

  
3. Tullivarastointia ja tullimenettelyä koskevat päätökset 
3.1 Vapaa-aluetta ja vapaavarastoa koskeva päätös: 
3.1.1 Perustamislupa .................................................................................. 400 euroa
3.2 Taloudellisesti vaikuttavia tullimenettelyjä koskeva päätös 70 euroa
3.3 Keskitetyn tullauksen lupa ................................................................ 260 euroa
3.4 Päätös immateriaalioikeuksien suojeluhakemukseen 
3.4.1 Kotimainen hakemus, kieli; suomi tai ruotsi..................................... 150 euroa
3.4.2 Ulkomainen hakemus, kieli; muu...................................................... 200 euroa
3.5 Edellä mainittujen päätösten tai lupien voimassaoloajan pidentä-

minen tai vähäinen muuttaminen ......................................................
130 euroa, 

kuitenkin enintään 
luvasta menevä 

maksu 
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III TULLIPIIRIEN PÄÄTÖKSET 
  
1. Tullivarastointia ja tullimenettelyjä koskevat luvat 
1.1 Tullivaraston ja väliaikaisen varaston perustamislupa ...................... 260 euroa
1.2 Jaksotullauslupa ................................................................................ 40 euroa
1.3 Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai 

vähäinen muuttaminen taikka hylkäävä päätös .................................
130 euroa 

kuitenkin enintään 
luvasta menevä 

maksu 

1.4 Vapaa-alueen rajojen muuttamista koskeva päätös........................... 100 euroa
  
2. Muut luvat ja viisumit 
2.1 Lupa valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden kirjanpidolliseen 

erotteluun........................................................................................... 130 euroa
2.2 Muulle kuin yksityishenkilölle myönnetty tullitietä ja yleistä lii-

kennepaikkaa koskeva poikkeuslupa................................................. 92 euroa
2.3 Tulliselvitysajan pidennys ja muu kuin yksinkertaistettua menette-

lyä koskeva tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa....................... 31 euroa
2.4 Tullivarastotavaran käsittelylupa ...................................................... 105 euroa
2.5 Valmisteverolainsäädäntöön perustuvat luvat................................... 105 euroa
2.6 Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai 

vähäinen muuttaminen ......................................................................
49 euroa 

kuitenkin enintään 
luvasta menevä 

maksu 

2.7 Tullittomuuden ja verottomuuden määräaikojen pidentäminen 34 euroa
2.8 Moottoriajoneuvoverosta vapautus ................................................... 27 euroa
2.9 Väylämaksun vapautustodistus ......................................................... 16 euroa
2.10 Saattomieslupa .................................................................................. 30 euroa
2.11 Tullauskirja........................................................................................ 13 euroa
  
2.12 Viisumit 
2.12.1 Kertaviisumi enintään 15 pv.............................................................. 50 euroa
2.12.2 Kauttakulkuviisumi ........................................................................... 20 euroa
2.12.3 Kertaviisumi yhteisviisumina enintään 15 pv ................................... 60 euroa+2 eu-

roa/henkilö
2.12.4 Kauttakulkuviisumi yhteisviisumina................................................. 20 euroa+2 eu-

roa/henkilö
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IV TULLILABORATORION SUORITTEET 
  
1. Laboratoriotutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta: 
1.1 Elintarvikelain (361/1995) soveltamisalaan kuuluvat tavarat ........... 390 euroa/ 

tavaraerä
1.2 Siipikarjanlihan vesipitoisuusvalvonta.............................................. 390 euroa/ 

tavaraerä
1.3 Muut tavarat ...................................................................................... 280 euroa/ 

tavaraerä
  
V MUUT PALVELUT 
  
1. Asianosaisille annettavat: 
1.1 Otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista 
1.1.1 Ensimmäiseltä sivulta........................................................................ 7,00 euroa/sivu
1.1.2 Seuraavilta sivuilta ............................................................................ 60 senttiä/sivu
1.2 Edellä mainitut oikeaksi todistettuina 
1.2.1 Ensimmäiseltä sivulta........................................................................ 7,70 euroa/sivu
1.2.2 Seuraavilta sivuilta ............................................................................ 90 senttiä/sivu
1.3 Tulli- ja muut todistukset .................................................................. 20,00 euroa/ 

todistus
1.4 Lähettäminen 
1.4.1 Kirjelähetys ....................................................................................... 2,90 euroa + 

postimaksu
1.4.2 Pakettilähetys .................................................................................... 4,70 euroa + 

postimaksu
1.4.3 Toimitusmaksu peritään postiennakolla/saantitodistuksella lähet-

tämisestä ............................................................................................
5,00 euroa + 
postimaksut

1.5 Telefax-lähetys 
1.5.1 Ensimmäiseltä asiakirjasivulta .......................................................... 9 euroa/sivu
1.5.2 Seuraavilta sivuilta ............................................................................ 1,10 euroa/sivu
  
  
 
 


