
 Nr 1212 
  
   

 

3257

                   Bilaga 
 

AVGIFTSTABELL 

om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer 

 
I TULLÅTGÄRDER 
 
1. Fordonsklarering 
Flygtrafik 
Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar: 
1.1 På Helsingfors-Vanda, Tammerfors-Birkala och på Åbo flyg-

stationer kl. 23.00—07.00 ................................................................. 33 euro
1.2 På Helsingfors-Malms, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-

Torneå, Kittilä, Kronoby, Kuopio, Villmanstrands, Mariehamns, 
Uleåborgs, Björneborgs, Rovaniemi och Vasa flygstationer samt 
Ärtholmens (Helsingfors) helikopterplan kl. 17.00—07.00.............. 71 euro

1.3 Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet...................... 82 euro
  
Klarering på platsen av luftfartyg i annan än kommersiell utrikestrafik alla 
veckodagar: 
1.4 På ovan nämnda flygstationer kl. 17.00—7.00 ................................. 42 euro
1.5 Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet...................... 71 euro
  
Fartygstrafik 
Klarering av fartyg i kommersiell utrikestrafik vid allmänna hamnar alla 
veckodagar: 
1.6 kl. 16.00—07.00................................................................................ 28 euro
Klarering på platsen av ovan nämnda fartyg vid andra hamnar: 
1.7 Från måndag till fredag kl. 07.00—16.00 ......................................... 68 euro/h
1.8 Andra tider......................................................................................... 88 euro/h
  
2. Transitering som genomförs av någon annan än en godkänd 

expeditör, med undantag av följebrev och elektroniskt 
lämnade transiteringsdeklarationer 

Transitering utan säkerhet och transitering vid vilken används samlad 
säkerhet: 
2.1 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid ............................. 9 euro
2.2 Lördagar och helger........................................................................... 11 euro
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Transitering vid vilken används individuell säkerhet eller fast säkerhet: 
2.3 Under allmän tjänstetid ..................................................................... 16 euro
2.4 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid ............................. 21 euro
2.5 Lördagar och helger........................................................................... 25 euro
  
3. Sådan överlåtelse till fri omsättning som inte sker i samband 

med hemförtullning, med undantag av sådan överlåtelseorder 
som givits elektroniskt 

3.1 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid ............................. 15 euro
3.2 Lördagar och helger........................................................................... 18 euro
  
4. Hänförande till exportförfarande, med undantag av 

hänförandet till exportförfarande av godkänd exportör eller 
elektroniskt hänförande till exportförfarande 

4.1 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid samt på Helsing-
fors-Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborgs och Vasa flygstation 
utanför normal öppethållningstid ...................................................... 7 euro

4.2 Lördagar och helger........................................................................... 9 euro
  
5. Uttag ur tullager eller provianteringslager 
5.1 Under allmän tjänstetid, per anmälan................................................ 6 euro
5.2 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid, per anmälan........ 8 euro
5.3 Lördagar och helger, per anmälan ..................................................... 10 euro
  
6. EUGFJ-export 
6.1 Under allmän tjänstetid, per anmälan................................................ 15 euro
6.2 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid, per anmälan........ 21 euro
6.3 Lördagar och helger, per anmälan ..................................................... 25 euro
  
7. Övriga tullåtgärder 
7.1 Överföring till skattefri butik, per anmälan....................................... 6 euro
7.2 Av orsak som har samband med varuhavaren och lagerhållaren 

nödvändigt inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i 
tullager eller annat lager godkänt av tullverket eller i tillfälligt 
lager ................................................................................................... 68 euro/h

7.3 Lossningstillstånd beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänste-
tid....................................................................................................... 8 euro
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7.4 Förstöring under tullkontroll, behandling av provpartier så att de 
inte duger till försäljning, eskortövervakning av transport samt 
andra med dessa jämförbara tullåtgärder av orsak som har sam-
band med kunden ............................................................................... 68 euro/h

7.5 Användning av tullverkets fordon för utförande av en övervak-
ningsprestation, om avståndet från expeditionsplatsen i en riktning 
har varit över 10 km........................................................................... 34 cent/km

7.6 Om den beställda åtgärden av orsak som inte har något samband 
med tullmyndigheten inte har kunnat inledas på överenskommen 
tid, uppbärs för väntetiden ................................................................. 68 euro/h

  
8. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer och sund-

hetskontroll av växter (frukter, bär och grönsaker) 
8.1 
 
8.1.1 
 
8.1.2 

Kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för växter 
som importerats till gemenskapen: 
för det första varupartiet ....................................................................
 
för de följande varupartierna .............................................................

 
 

76 euro/ 
varuparti 
17 euro/ 

varuparti
8.2 
8.2.1 
 
8.2.2 

Sundhetskontroll av växter som importerats till gemenskapen: 
för det första varupartiet ....................................................................
 
för de följande varupartierna .............................................................

 
66 euro/ 

varuparti 
11 euro/ 

varuparti
8.3 
 
8.3.1 
 
8.3.2 

Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer samt sundhets-
kontroll av växter som importerats till gemenskapen: 
för det första varupartiet ....................................................................
 
för de följande varupartierna .............................................................

 
 

91 euro/ 
varuparti 
17 euro/ 

varuparti
8.4 Noggrannare kontroll av växter som importerats till gemenskapen, 

då brister upptäckts vid införselkontrollen.........................................
 

180 euro/ 
varuparti

8.5 Ytterligare kontroll efter förbättrande åtgärder samt för växter 
som importerats från gemenskapen eller från andra länder ..............

 
76 euro/ 

varuparti
8.6 Kontroll för sundhetscertifikat av barrträdsvarupartier som 

importeras från Ryska federationen (fr.o.m. 1.3.2005) .....................
 

3,50 euro/intyg
8.7 Förädlingsintyg ................................................................................. 19 euro/ 

varuparti
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II TULLSTYRELSENS BESLUT 
   
1. Förhandsavgöranden 
1.1 Förhandsavgörande om accisbeskattningen: 
1.1.1 Vilket har krävt tullaboratorieundersökning..................................... 450 euro/ 

vara
1.1.2 Vilket inte har krävt tullaboratorieundersökning.............................. 350 euro/ 

vara
1.2 Annat förhandsavgörande som gäller beskattning: 
1.2.1 När det är fråga om kommersiell verksamhet................................... 350 euro
1.2.2 När sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kom-

mersiell verksamhet .......................................................................... 110 euro
1.3 Beslut om att inte ge förhandsavgörande.......................................... 30 euro
  
2. Beslut som gäller registrering och beskattning 
2.1 Beslut om godkännande som registrerad kund hos tullverket: 
2.1.1 Beslut som gäller en sedvanlig kund ............................................... 650 euro
2.1.2 Beslut i vilket säkerhetsklassen är F och tulldistriktet fastställt 

säkerheten ........................................................................................
 

310 euro
2.1.3 Beslut i vilket säkerhetsklassen är F utan fastställd säkerhet ........... 94 euro
2.1.4 Ändring av beslutstypen mellan grupperna 2.1.1 – 2.1.3: 

Ändringsbeslut från ett billigare beslut till ett dyrare beslut: 
avgiften är skillnaden mellan besluten priser 
Ändringsbeslut från ett dyrare beslut till ett billigare beslut; 
ingen avgift 

2.1.5 En mindre ändring av ovan nämnda beslut ...................................... 130 euro, dock  
högst avgiften för 

beslutet

2.1.6 Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringsan- 
sökningar ..........................................................................................

 
130 euro, dock 

högst avgiften för 
beslutet

2.2 Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig: 
2.2.1 Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig ............... 1 200 euro
2.2.2 Förlängning av giltighetstiden för eller mindre ändring av ovan 

nämnt beslut .................................................................................... 130 euro
2.2.3 Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringsan- 

sökningar ........................................................................................ 130 euro
2.3 Tillstånd som gäller auktoriserad lagerhållare enligt lagen om 

påförande av accis: 
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2.3.1 Tillstånd som gäller harmoniserade acciser .................................... 580 euro
2.3.1.1 Därtill för varje fristående lager ......................................................

dock sammanlagt högst ...................................................................
150 euro 
900 euro

2.3.2 Tillstånd som gäller endast nationella acciser ................................. 450 euro
2.3.2.1 Därtill för varje fristående lager ......................................................

dock sammanlagt högst ...................................................................
150 euro 
650 euro

2.3.3 Tillstånd som gäller tillverkare som har leveranser bara i hem-
landet ............................................................................................... 50 euro

2.4 Tillstånd som gäller registrerade näringsidkare och skatte-
representanter enligt lagen om påförande av accis: 

2.4.1 Tillstånd som gäller harmoniserade acciser .................................... 430 euro
2.4.2 Tillstånd som gäller endast nationella acciser ................................. 320 euro
2.5 Tillstånd som gäller centralisering av accisbeskattningen, 

givande av accisdeklaration, betalning av accis, förordnande av 
uppdragsgivare till accisskyldig och tillstånd att lämna 
ledsagardokument utan underskrift ................................................. 240 euro

2.6 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 
nämnda beslut gällande påförande av accis.....................................

130 euro/ 
dock högst avgiften 

för tillståndet 

2.7 Avslagsbeslut som gäller ansökan om beslut gällande punkterna 
2.5—2.8. ..........................................................................................

130 euro, 
dock högst avgiften 

för tillståndet 

  
3. Beslut om tullupplagring och tullförfarande 
3.1 Beslut om friområde och frilager ................................................... 430 euro
3.2 Beslut som gäller tullförfarande med ekonomisk verkan ............... 72 euro
3.3 Tillstånd som gäller centraliserad förtullning.................................. 270 euro
3.4 Förlängning giltighetstiden för eller mindre ändring av ovan 

nämnt beslut eller tillstånd ..............................................................
 

130 euro, 
dock högst avgiften 

för tillståndet 

  
III TULLDISTRIKTS BESLUT 
  
1. Tillstånd som gäller tullupplagring och tullförfaranden 
1.1 Tillstånd att inrätta tullager och tillfälliga lager ................................ 280 euro
1.2 Tillstånd till periodfakturering .......................................................... 40 euro
1.3 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 

nämnda beslut, eller avslagsbeslut ....................................................
 

105 euro dock 
högst avgiften 
för tillståndet

1.4 Beslut som gäller ändring av friområdets gränser ............................. 100 euro
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2. Övriga tillstånd och visum 
2.1 Tillstånd att i bokföringen avskilja råämnen som används vid till-

verkningen......................................................................................... 150 euro
2.2 Tillstånd till undantag i fråga om tullvägar eller allmänna trafik-

platser, vilket beviljats andra än privatpersoner ................................ 100 euro
2.3 Förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag 

som gäller klareringsskyldigheten vid annat förfarande än för-
enklat förfarande................................................................................ 33 euro

2.4 Tillstånd till behandling av tullagervaror .......................................... 125 euro
2.5 Tillstånd som baserar sig på accislagstiftningen ............................... 110 euro
2.6 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 

nämnda beslut....................................................................................
 

51 euro 
dock högst avgiften 

för tillståndet

2.7 Förlängning av tidsfristerna för tullfrihet och skattefrihet ............... 36 euro
2.8 Befrielse från skatt på motorfordon................................................... 28 euro
2.9 Intyg över befrielse från farledsavgift ............................................... 18 euro
2.10 Eskorterartillstånd ............................................................................. 31 euro
2.11 Förtullningsbok ................................................................................ 14 euro
  
2.12 Visum 
2.12.1 Engångsvisum högst 15 dagar ........................................................... 35 euro
2.12.2 Genomresevisum............................................................................... 35 euro
2.12.3 Engångsvisum som gemensamt visum högst 15 dagar ..................... 35 + 1 

euro/person
2.12.4 Genomresevisum som gemensamt visum ......................................... 35 + 1 

euro/person
  
IV TULLLABORATORIETS PRESTATIONER 
  
1. Laboratorieundersökningar på tullmyndighetens initiativ: 
1.1 Varor som omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde ......... 410 euro/ 

varuparti
1.2 Kontroll av vattenhalten av fjäderfäkött............................................ 410 euro/ 

varuparti
1.3 Andra varor ....................................................................................... 300 euro/ 

varuparti
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V ÖVRIGA TJÄNSTER 
  
1. Till parterna: 
1.1 Utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar: 
1.1.1 för den första sidan ............................................................................ 7,50 euro/sida
1.1.2 för de därpå följande sidorna............................................................. 65 cent/sida
1.2 Ovan nämnda styrkta utdrag och kopior: 
1.2.1 för den första sidan ............................................................................ 8 euro/sida
1.2.2 för de därpå följande sidorna............................................................. 1 euro/sida
1.3 Tull- och andra intyg ......................................................................... 21,50 euro/ 

intyg
1.4 Sändning: 
1.4.1 Brevförsändelse ................................................................................. 3,20 euro + 

porto
1.4.2 Paketförsändelse................................................................................ 5 euro + 

porto
1.4.3 Expeditionsavgiften uppbärs genom postförskott/ 

mottagningsbevis för sändning..........................................................
5,60 euro + 

porto
1.5 Telefaxförsändelser: 
1.5.1 för den första sidan i handlingen ....................................................... 9,50 euro/sida
1.5.2 för de därpå följande sidorna............................................................. 1,20 euro/sida
  
  
 
 
 


