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136/2020
Finansministeriets förordning
om ändring av bilagan till finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda
prestationer
I enlighet med finansministeriets beslut
ändras avgiftstabellen i bilagan till finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1280/2018) i enlighet med bilagan.
————
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020 och gäller till utgången av 2020.
På ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas den förordning som gällde vid ikraftträdandet.
Helsingfors den 20 mars 2020
Finansminister Katri Kulmuni

Regeringsråd Ismo Mäenpää
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136/2020
Bilaga
AVGIFTSTABELL
för Tullens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
I

TULLÅTGÄRDER

1.

Sådan överlåtelse av vara som införs i kommersiellt syfte
till fri omsättning som inte sker i samband med hemförtullning, med undantag av sådan överlåtelseorder som getts
elektroniskt

1.1.

Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid

23 euro

1.2.

Lördagar och helgdagar

28 euro

2.

Övriga tullåtgärder

2.1.

Av orsak som har samband med varuhavaren och upplagshava- 106 euro/timme
ren nödvändigt inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i tullager eller annat lager godkänt av Tullen eller i
tillfälligt lager

2.2.

Lossningstillstånd i form av en handling beviljat av tullanstal- 9,5 euro
ten utanför allmän tjänstetid

2.3.

Förstöring under tullkontroll, behandling av provpartier så att 106 euro/timme
de inte duger till försäljning, eskortövervakning av transport
samt andra med dessa jämförbara tullåtgärder av orsak som har
samband med kunden

2.4.

Användning av Tullens fordon för utförande av en övervak1,9 euro/km
ningsprestation, mätt från Tullens närmaste expeditionsplats,
om avståndet från denna expeditionsplats i en riktning är över
10 km

2.5.

Om den beställda åtgärden av orsak som inte beror på Tullen 106 euro/timme
inte har kunnat inledas på överenskommen tid, tas för väntetiden ut

2.6.

Sådan beräkning, vägning, genomlysning eller annan inspek- 106 euro/timme
tion av vara eller last som orsakas av att försegling eller annan
motsvarande av Tullen applicerad eller godkänd identifieringsmärkning saknas

2.7.

Förvaring och skötsel av sällskapsdjur

115 euro/begynnande dygn

2.8.

Kontroll för sundhetscertifikat av barrträdsvarupartier som
importeras från Ryska federationen inklusive dokumentkontroll för kontroller av växters sundhet samt för kontroller vid
skärpt övervakning

6,50 euro/intyg

2.9.

Dokumentkontroll för kontroller av växters sundhet samt för
kontroller vid skärpt övervakning

27 euro
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II

TULLENS BESLUT

1.

Förhandsavgöranden

1.1.

Förhandsavgörande om punktbeskattningen:

1.1.1. – vilket har krävt tullaboratorieundersökning

500 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

500 euro

1.2.2. – när sökanden är en privatperson och det inte är fråga om
kommersiell verksamhet

150 euro

1.3.

Beslut om att inte ge förhandsavgörande

50 euro

2.

Tillstånd och beslut om tullupplagring och tullförfarande

2.1.

Tillstånd att inrätta friområde och frilager

510 euro

2.2.

Förlängning eller mindre ändring av ovan i punkt 2.1. nämnt
tillstånd

164 euro

2.3.

Tillstånd att inrätta tullager och tillfälliga lager

140 euro

2.4.

Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan i 397 euro
punkt 2.3. nämnda tillstånd eller avslagsbeslut

2.5.

Beslut som gäller ändring av friområdets gränser

3.

Övriga tillstånd och beslut

3.1.

Tillstånd till undantag i fråga om tullväg eller allmän trafikplats, vilket beviljats andra än privatpersoner

44 euro

3.2.

Förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra
undantag som gäller klareringsskyldigheten vid annat förfarande än förenklat förfarande

54 euro

3.3.

Beslut om att befria bananer från importkontroller

310 euro

3.4.

Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan
nämnda beslut dock högst avgiften för tillståndet

80 euro

3.5.

Förlängning av tidsfristerna för tullfrihet och skattefrihet

39 euro

3.6.

Befrielse från skatt på motorfordon

46 euro

3.7.

Intyg över befrielse från farledsavgift

31 euro
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III

TULLABORATORIETS PRESTATIONER

1.

Laboratorieundersökningar på Tullens initiativ enligt den
dyraste undersökningen; kontroller enligt livsmedelslagen
(23/2006), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om
tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) och lagen om
en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012)

1.1.

Varor som omfattas av livsmedelslagstiftningens tillämpningsområde

1.1.1 – när 1–3 prov undersöks

458 euro

1.1.2. – när 4 eller flera prov undersöks

553 euro

1.1.3. – när importpartiets värde är högst 1 500 euro

250 euro/
varuparti

1.1.4. Ytterligare undersökning efter förbättrande åtgärder (när pro- 207 euro/
duktionspartiets värde överstiger 1 500 euro)
varuparti
1.2.

Varor som omfattas av konsumentsäkerhetslagens tillämpningsområde

1.2.1. – när 1–3 prov undersöks

371 euro

1.2.2. – när 4 eller flera prov undersöks

458 euro

1.2.3. – när importpartiets värde är högst 1 500 euro

200 euro/
varuparti

1.2.4. Ytterligare undersökning efter förbättrande åtgärder (när pro- 294 euro/
duktionspartiets värde överstiger 1 500 euro)
varuparti
1.3.

Varor som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om tillsyn över ekologisk produktion

1.3.1. – när 1 prov undersöks

328 euro

1.3.2. – när 2 eller flera prov undersöks

440 euro

1.3.3. – när importpartiets värde är högst 1 500 euro

250 euro/
varuparti

1.3.4. – ekologiskt foder

510 euro

1.4.

Varor som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om en
marknadsordning för jordbruksprodukter

1.4.1. – när 1 prov undersöks

690 euro

1.4.2. – när 2 eller flera prov undersöks

1090 euro

1.4.3. – när importpartiets värde är högst 1 500 euro

250 euro/
varuparti
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2.

Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer och
sundhetskontroll av vegetabilier (frukter, bär och grönsaker) (pris per varuparti)

2.1.

Kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna i samband med import från länder utanför Europeiska unionen, i
samband med första lossning i Finland av produkter som
importeras från andra länder inom Europeiska unionen och i
samband med export

2.1.1. – för det första varupartiet

112 euro

2.1.2. – för de följande varupartierna

105 euro

2.2.

Sundhetskontroll av vegetabilier som importeras till Europeiska unionen:

2.2.1. – för det första varupartiet

112 euro

2.2.2. – för de följande varupartierna

51 euro

2.2.3. – för det första varupartiet under 50 kg

70 euro

2.2.4. – för de följande varupartierna under 50 kg

30 euro

2.3.

Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer och sundhetskontroll av vegetabilier som importeras till Europeiska
unionen:

2.3.1. – för det första varupartiet

112 euro

2.3.2. – för de följande varupartierna

106 euro

2.4.

259 euro

Noggrannare kontroll av partier som importeras till eller
exporteras från Europeiska unionen, när brister upptäckts vid
kontrollen

2.4.1. – varuparti under 50 kg eller varuparti med endast brister i för- 128 euro
packningspåskrift
2.5.

Ytterligare kontroll efter förbättrande åtgärder för partier som 260 euro
importeras från Europeiska unionen eller från andra länder

2.5.1. – varuparti under 50 kg eller varuparti med endast brister i för- 60 euro
packningspåskrift
IV

ÖVRIGA TJÄNSTER

1.

Till parterna:

1.1.

Utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar:

1.1.1. – för den första sidan

10 euro

1.1.2. – för de därpå följande sidorna

1 euro/sida

1.2.

Ovan nämnda styrkta utdrag och kopior:

1.2.1. – för den första sidan

11 euro

1.2.2. – för de därpå följande sidorna

1,5 euro/sida

1.3.

28,5 euro/intyg

Tull- och andra intyg
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1.4.

Sändning:

1.4.1. – brevförsändelse

4,5 euro +
postavgift

1.4.2. – paketförsändelse

7 euro +
postavgift

1.4.3. – expeditionsavgift för försändelse mot postförskott/mottagningsbevis

7 euro +
postavgift
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