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Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tullilain (1466/1994) 5 ja 37—41 §,
sellaisina kuin ne ovat, 5 ja 38 § laissa 961/2012, 37 § osaksi laissa 961/2012, 39 § laeissa
1378/1997, 1299/2003 ja 1258/2009, 40 § osaksi laeissa 1299/2003 ja 961/2012 sekä 41 §
laissa 1378/1997, seuraavasti:
5§
Poikkeukset tullittomuutta koskevista
säännöksistä, milloin se tullittomuusasetuksen mukaan on mahdollista, myöntää Tulli.
37 §
Tullin päätökseen saa vaatia oikaisua Tullilta. Koodeksin 236 artiklan mukaista hakemusta pidetään oikaisuvaatimuksena.
Valtion puolesta oikeus vaatia oikaisua
Tullin päätökseen on Tullin tulliasiamiehellä.
Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle
muussa tullin määräämistä, tullin palauttamista tai tullin peruuttamista koskevassa asiassa kuin haettaessa muutosta koodeksin 236
artiklassa tarkoitetulla hakemuksella on kolme
vuotta tullivelan tiedoksisaannista, kuitenkin
aina vähintään 60 päivää tullin palauttamista
tai peruuttamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Määräaika muussa kuin tullin
määräämistä, tullin palauttamista tai tullin peruuttamista koskevassa asiassa on 30 päivää
päätöksen tiedoksisaannista. Tulliasiamiehen
määräaika on 30 päivää päätöksen tekemisestä.
HE 230/2014
LaVM 26/2014
EV 319/2014

Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajassa Tullille.
Oikaisuvaatimus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.
Jollei muualla laissa toisin säädetä, oikaisuvaatimukseen sovelletaan muutoin, mitä
hallintolaissa säädetään.

38 §
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valtion puolesta valitusoikeus on Tullin
tulliasiamiehellä.
Valitusaika tullin määräämistä, palauttamista tai peruuttamista koskevassa asiassa on
kolme vuotta tullivelan tiedoksisaannista,
kuitenkin aina vähintään 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Muussa asiassa valitusaika on 30
päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Tulliasiamiehen valitusaika on 30 päivää päätöksen tekemisestä.
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39 §
Jos tulli on oikaisuvaatimuksen johdosta
tai hallinto-oikeuden päätöksellä poistettu tai
sitä on alennettu, liikaa maksettu tulli on
muutoksenhausta huolimatta palautettava viivytyksettä.
Jos tullia on oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdosta palautettu, palautettavalle määrälle suoritetaan korkoa. Korkoa ei kuitenkaan makseta 17 euroa pienemmälle tullinpalautukselle. Palautukselle maksettu korko ei
ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa.
Korko lasketaan vuotuisena korkona, joka
on kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä, kuitenkin vähintään 0,5 prosenttia. Korko lasketaan tullinpalautushakemuksen vireilletulopäivästä tai, jos tulli on
maksettu vasta sen jälkeen, tullin maksupäivästä takaisinmaksupäivään.

40 §
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.
Valtion puolesta valitusoikeus on Tullin tulliasiamiehellä.
41 §
Jollei tässä laissa toisin säädetä, valitukseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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