Voimassa 1.7.2014 lähtien

Tullin ohjeita matkustajille
Kaupallinen tuonti on aina verollista
Jos matkustajan tuomat tuotteet ovat määrältään tai luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan käsittää kaupallisesti käytettäviksi, niistä on maksettava tulli ja muut verot. Sama
koskee mitä tahansa vastiketta vastaan luovutettavia tuotteita. Myös tuotteiden välittämistä pidetään kaupallisena
tuontina.
Tuonti ei ole kaupallista, kun se on satunnaista ja matkustaja tuo tavarat mukanaan omaan tai perheensä henkilökohtaiseen käyttöön tai lahjaksi.

Ilmoitusvelvollisuus
EU-alueelle saapuvan tai sieltä poistuvan matkustajan on
ilmoitettava mukanaan olevat käteisvaransa tulliviranomaiselle, jos niitä on vähintään 10 000 euron arvosta.
Jos matkustajalla on maahan saapuessaan mukanaan tullin,
valmiste- tai arvonlisäveron, muun veron tai maksun tai
tuontirajoitusten alaisia tavaroita, hänen on ilmoitettava
ne tulliviranomaiselle.

Alkoholin ikärajat ja tuontikielto
Väkeviä alkoholijuomia saa Suomessa pitää hallussaan ja
kuljettaa 20 vuotta täyttänyt henkilö ja enintään 22 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä alkoholijuomia 18 vuotta
täyttänyt henkilö.
Yksityishenkilö ei saa tuoda alkoholijuomapulveria eikä
väkiviinaa, jolla tarkoitetaan yli 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholipitoista, denaturoimatonta ainetta sen käyttö- ja pakkaustavasta tai päällysmerkinnöistä
riippumatta.

Mitä verottomasti EU-maasta?
Matkustaja saa rajoituksetta tuoda toisesta EU-maasta hankkimiaan tuotteita
omaan käyttöönsä.
EU:sta tulevan moottoriajoneuvon tavanomaisen polttoainesäiliön polttoaine on
verotonta. Lisäksi moottoripolttoaine on verotonta 10 litraan saakka moottoriajoneuvoa kohti, jos se tuodaan varasäiliössä.

Alkoholi ja alkoholijuomat

EU:n jäsenmaita ovat
Alankomaat, Belgia,
Bulgaria, Espanja, Irlanti,
Iso-Britannia, Italia,
Itävalta, Kreikka, Kroatia,
Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta,
Portugali, Puola, Ranska,
Romania, Ruotsi, Saksa,
Slovakia, Slovenia, Suomi,
Tanska, Tšekki, Unkari ja
Viro.

Toisesta EU-maasta saa tuoda alkoholia veroitta ainoastaan omaan käyttöön, ja alkoholi on kuljetettava maahan itse.
Tulli arvioi jokaisessa tapauksessa erikseen, tulevatko alkoholituotteet tuojan omaan käyttöön vai kaupalliseen tarkoitukseen. Arviossa tarkastellaan aina kokonaisuutta, jossa yhtenä perusteena on tuotteiden määrä.
Kaupalliseen tarkoitukseen tuoduista alkoholituotteista pitää ilmoittaa Tullille, ja niistä maksettavista valmisteveroista on annettava Tullille vakuus.
Uuden säännöksen mukaan alkoholin tuojan täytyy pyydettäessä antaa Tullille selvitys tuonnin tarkoituksesta ja saattaa todennäköiseksi, että tuotteet ovat hänen omaan käyttöönsä, jos alkoholia tuodaan enemmän
kuin seuraavat määrät:
•
•
•
•

20 litraa välituotteita (alkoholipitoisuus maks. 22 til.-%), kuten vermutit, liköörit, sherryt ja portviinit JA
90 litraa viinejä (maks. 18 til.-%), joista enintään 60 litraa on kuohuviinejä (maks. 15 til.-%) JA
110 litraa olutta JA
10 litraa muita alkoholijuomia (yli 1,2 til.-%).

Siideriä ja long drinkkejä ei rinnasteta oluihin.

Tupakkatuotteet
EU-maasta tulevien matkustajien tulee varmistua, että tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on
suomeksi ja ruotsiksi varoitus tupakan aiheuttamista terveyshaitoista ja merkinnät savukkeesta poltettaessa
syntyvän tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin määristä sekä tiedot tuotteen tunnistamista ja jäljittämistä
varten.
Omaa käyttöä varten Suomeen ei saa tuoda edes verot maksamalla tupakkatuotteita, joiden merkinnät poikkeavat yllä mainitusta, enempää kuin 200 savuketta, 50 sikaria, 100 pikkusikaria ja 250 g piippu- tai savuketupakkaa.
Matkustaja saa tuoda toisesta EU-maasta hankkimiaan nuuskatuotteita omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä
enintään 30 kappaletta 50 gramman rasioita. Lahjaksi nuuskaa ei saa tuoda.
Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta.

Mitä tullitta ja verottomasti EU:n ulkopuolelta?
Matkustaja saa tuoda henkilökohtaisissa matkatavaroissaan tullitta ja veroitta enintään seuraavissa kohdissa
esitetyt määrät edellyttäen, että tuonti ei ole kaupallista.

Alkoholi ja alkoholijuomat
• 4 litraa hiilihapotonta viiniä (puna-, valko- ja rosé-) JA
• 16 litraa olutta
Lisäksi:
• 1 litra väkeviä alkoholijuomia (yli 22 til.-%) TAI
• 2 litraa alkoholijuomia (maks. 22 til.-%), kuten aperitiivit (mm. vermutit, katkerot, liköörit, sherryt, long
drinkit, siideri ja kuohuviini).
Siideriä ja long drinkkejä ei rinnasteta oluihin.
Matkustajan kerralla tuomat alkoholijuomat voivat kuulua eri juomalajeihin, kunhan niiden yhteenlaskettu
määrä ei ylitä sallittua rajaa. Matkustaja voi tuoda esimerkiksi 0,5 litraa väkeviä alkoholijuomia ja 1 litran
aperitiivejä. Säännös ei kuitenkaan koske hiilihapotonta viiniä ja olutta.

Alkoholin tuontia koskevat aikarajat
Suomessa asuva henkilö, joka saapuu Suomeen Euroopan talousalueen ulkopuolelta muutoin kuin lentoteitse, saa tuoda maahan alkoholijuomia vain, jos matka on kestänyt yli 20 tuntia.
Euroopan talousalueen ulkopuolella asuva henkilö, joka saapuu sieltä
muutoin kuin lentoteitse, saa tuoda Suomeen alkoholijuomia vain, jos hän
viipyy Suomessa yli 72 tuntia. Sääntö ei koske kauttakulkumatkustajia.

Tupakkatuotteet
•
•
•
•

Euroopan talousalueeseen (Eta)
kuuluvat
EU-maat sekä Islanti, Liechtenstein ja
Norja.

200 savuketta TAI
100 pikkusikaria (maks. 3 g/kpl) TAI
50 sikaria TAI
250 g piippu- ja savuketupakkaa

Matkustaja voi tuoda kerralla eri tupakkatuotelajeja, kunhan niiden yhteismäärä ei ylitä sallittua rajaa.
Tullitta ja veroitta voi tuoda esimerkiksi 100 savuketta ja 25 sikaria tai 100 savuketta ja 50 pikkusikaria.
EU:n ulkopuolelta tulevien matkustajien tulee varmistua, että tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on suomeksi ja ruotsiksi varoitus tupakan aiheuttamista terveyshaitoista ja merkinnät savukkeesta
poltettaessa syntyvän tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin määristä sekä tiedot tuotteen tunnistamista ja
jäljittämistä varten.
Omaa käyttöä varten Suomeen ei saa tuoda edes verot maksamalla tupakkatuotteita, joiden mer-kinnät poikkeavat yllä mainitusta, enempää kuin 200 savuketta, 50 sikaria, 100 pikkusikaria ja 250 g piippu- tai savuketupakkaa.
Jos EU:n ulkopuolelta saapuva henkilö pystyy osoittamaan luotettavasti, että hän on hankkinut toisesta EUmaasta alkoholia ja tupakkatuotteita verollisina, hän saa tuoda ne Suomeen samoin edellytyksin kuin suoraan EU-maasta saapuva matkustaja.

Matkustaja saa tuoda tullitta ja veroitta nuuskaa vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä enintään 30 kappaletta enintään 50 gramman rasioita. Lahjaksi nuuskaa ei saa tuoda.
Ahvenanmaalle saa tuoda tullitta ja veroitta nuuskaa enintään lento- ja meriliikenteen matkustajan tuliaisten
arvorajan eli 430 euron arvosta.
Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta.

Polttoaineen tuonti
EU:n ulkopuolelta saapuvan moottorikulkuneuvon tavanomaisen polttoainesäiliön polttoaine on tullitonta
sekä arvonlisä- ja valmisteverotonta. Moottorikulkuneuvossa olevan kannettavan säiliön sisältämä polttoaine on tullitonta sekä arvonlisä- ja valmisteverotonta 10 litraan saakka, jos se on samaa kuin kulkuneuvossa
käytetään.

300 ja 430 euron arvorajat
Määrällisesti rajoitettujen tuotteiden lisäksi lento- ja meriliikenteen matkustaja saa tuoda muita tuotteita
tullitta ja veroitta enintään 430 euron arvosta. Muun liikenteen matkustajille enimmäisraja on 300 euroa. Tätä
300 euron rajaa sovelletaan myös silloin, kun matkustaja saapuu huvikäytössä olevalla ilma- tai vesialuksella.
Tuontioikeus on henkilökohtainen, eikä eri henkilöiden tuomisia voi yhdistää tai jakaa: aviopuolisot eivät
siten voi tuoda yhdessä esimerkiksi 500 euron arvoista kameraa, eikä esimerkiksi golflaukkua mailoineen
voida jakaa useamman matkustajan kesken.
Verot maksetaan koko summasta. 500 euron golflaukusta ei siis vähennetä esimerkiksi 430 euroa ja makseta
tullia ja veroja vain 70 eurosta.
Tuomisten arvona pidetään tavarasta maksettavaa hintaa, joka matkustajan on vaadittaessa osoitettava luotettavalla tavalla, esimerkiksi ostokuiteilla.
Toiselle kuuluvia matkatavaroita tai tuomisia hallussaan pitävän on syytä kulkea tarkastuspaikan kautta yhdessä tavaroiden omistajan kanssa välttyäkseen tuontimäärien mahdollisesta ylityksestä aiheutuvista maksuista tms. seuraamuksista.

Matkatavarat, jotka saapuvat myöhemmin
Henkilökohtaisina pidetään myös matkatavaroita, jotka saapuvat myöhemmin. Ne ovat tullittomia, jos ne
eivät ylitä ko. arvorajaa ja jos matkustaja esittää selvityksen siitä, että kuljetuksesta vastaava yritys oli matkustajan lähtöhetkellä rekisteröinyt tavarat mukana seuraaviksi matkatavaroiksi.
Ahvenanmaalle, Ahvenanmaalta tai Ahvenanmaan kautta saapuva tai Kanariansaarilta Suomeen saapuva matkustaja saa tuoda veroitta saman määrän ja saman arvon edestä tuomisia kuin EU:n ulkopuolelta
saapuva.
Olutta Ahvenanmaalta Manner-Suomeen tai Manner-Suomesta Ahvenanmaalle matkustavalle voidaan kuitenkin myydä veroitta enintään kaksi litraa.

Elintarvikkeet ja lemmikkieläinruoka
Elintarvikkeita ja eläinruokia koskevia määräyksiä ei sovelleta 28 EU:n jäsenvaltioon eikä tuliaistuontiin
Andorrasta, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta ja Sveitsistä. Tuontien arvo ei saa ylittää Tullin tuliaistuonnille asettamia arvorajoja ja määrää on voitava pitää kohtuullisena henkilökohtaiseen kulutukseen.
EU:n ulkopuolisista maista, kuten Venäjältä, ei saa tuoda lihaa tai lihatuotteita, maitoa tai maitotuotteita,
eikä lemmikkieläinruokia ollenkaan, mutta Färsaarilta, Grönlannista ja Islannista voi tuoda 10 kg:n erän.
Poikkeuksena edelliseen matkustaja voi tuoda omaan käyttöönsä äidinmaidonvastiketta, vauvanruokaa tai
lääketieteellisistä syistä tarvittavia elintarvikkeita, lääketieteellisiin tarkoituksiin valmistettuja lemmikkieläinruokia, kunhan tuomisten määrä ei ylitä 2 kg. Näitä lemmikkieläinten erikoisruokia saa tuoda enintään
2 kg/matkustaja.
Tuotteiden tulee olla tunnettuja tuotemerkkejä avaamattomissa alkuperäisissä vähittäismyyntipakkauksissaan, ellei niitä juuri käytetä ja säilyä huoneenlämmössä.
Matkustaja saa tuoda kalastustuotteita 20 kg tai yhden suolistetun kalan painosta riippumatta. Painorajoitus
ei koske edellä lueteltujen poikkeusmaiden lisäksi myöskään Färsaaria ja Islantia. Muita eläimistä saatavia
tuotteita, kuten hunajaa, sammakonreisiä, etanoita ja kananmunia saa tuoda enintään 2 kg niistä maista,
joille ei ole poikkeuksia.
Erät, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, tulee toimittaa maksulliseen eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen. Tuonti on sallittua vain Helsingin ja Haminan sataman, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vaalimaan maantien kautta. Niiden tulee olla kaupallisen tuonnin ehtojen mukaisia (sallittu tuontimaa ja laitos,
EU-mallin mukainen terveystodistus). Muuten ne on luovutettava Tullille hävitettäväksi.
Kaviaaria saa tuoda ilman EU:n CITES-tuontilupaa enintään 125 grammaa. EU:n CITES-sopimus koskee
uhanalaisten ja suojeltujen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien sekä niistä saatavien tuotteiden kauppaa.

Lääkkeet

Schengen-maita ovat
EU-maat, paitsi Bulgaria, Irlanti,
Iso-Britannia, Kypros ja Romania.
EU:n ulkopuolisista maista mukana ovat
Norja, Islanti ja Sveitsi.

Laillisesti hankittuja resepti- ja itsehoitolääkkeitä sekä homeopaattisia valmisteita matkustaja voi tuoda Eta-alueelta mukanaan
enintään vuoden käyttöä vastaavan määrän ja Eta-alueen ulkopuolelta enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.
Matkustajan on tarvittaessa kyettävä osoittamaan, että lääke on tarkoitettu hänen henkilökohtaiseen lääkitykseensä. Reseptilääkkeistä tämä tulee osoittaa reseptillä tai lääkärintodistuksella.
Huumausaineiksi luokiteltavia reseptilääkkeitä yksityishenkilö saa tuoda henkilökohtaiseen käyttöönsä
Schengen-valtiosta korkeintaan 30 vuorokauden ja muusta valtiosta korkeintaan 14 vuorokauden käyttöä
vastaavan määrän. Tuonti edellyttää, että matkustaja voi osoittaa lääkkeiden tarpeellisuuden itselleen reseptin lisäksi todistuksella, jonka apteekki myöntää Suomessa myyntiluvan saaneille lääkkeille. Reseptilääkkeitä ei tarvitse ilmoittaa, jos em. maahantuonnin edellytykset täyttyvät.
Esimerkkejä rajoituksista ja kielloista
•
•
•
•
•

Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, kaasusumuttimien
tuontiin liittyy rajoituksia.
Sähköpatukoiden, tutkanpaljastimien, nyrkkirautojen ja stilettien tuonti on kielletty.
Huumausaineita ei saa tuoda ilman lupaa.
Lemmikkieläinten tuontiin liittyy rajoituksia.
Uhanalaisten eläinlajien ja niistä saatavien tuotteiden
tuonti ja vienti on luvanvaraista. CITES-tuontiluvan
tarvitsevat muun muassa norsunluu, korallit, monet
matelijat ja niistä saatavat tuotteet.

•
•

•

•

Uhanalaisten kasvilajien, kuten joidenkin orkideoiden,
tuonti voi vaatia CITES-luvan tai olla kiellettyä.
Ruukkukasvien sekä taimitarhakasvien tuonti EU:n
ulkopuolelta ilman kasvinterveystodistusta on kielletty.
Leikkokukkia saa tuoda omaan käyttöön enintään 20
kpl.
Muun muassa omena- ja päärynäpuiden, tuomi- ja
orapihlajien ja perunan tuonti esimerkiksi Venäjältä
on kielletty.
Tekijänoikeutta loukkaavien tallenteiden, kuten CD-,
DVD-, tietokonepeli- tai tietokoneohjelmapiraattien
maahantuonti myös omaan käyttöön on kiellettyä.

Valitse kaista oikein
Menettele seuraavasti, jos maahantulopaikalla on eriväriset kaistat tuomisten selvittämistä varten:
Valitse punainen kaista, jos mukanasi on tulliselvitettävää tai ilmoitusvelvollisuuden alaista
tavaraa, tai jos olet epävarma sovellettavista määräyksistä. Muussa tapauksessa valitse vihreä
kaista tai, jos saavut toisesta EU-maasta, sininen kaista.
Myös vihreän tai sinisen kaistan valinnut voidaan tarkastaa. Jos matkustajalta löydetään verotettavaa tavaraa, veroa voidaan korottaa sadalla prosentilla, tai hän voi joutua syytteeseen tullirikoksesta, ja tuontirajoitusten alaiset tavarat voidaan takavarikoida.

Toimi näin Tullissa
Linja- ja henkilöauton matkustajat joutuvat kulkemaan matkatavaroineen tarkastuspaikan kautta, jollei tavaroita tarkasteta autossa. Tarkastukseen otetun matkustajan on määräyksen mukaan purettava itse matkatavaransa tarkastusta varten ja pakattava ne tarkastuksen päätyttyä. Matkustajan on tulliviranomaisen
pyynnöstä ilmoitettava henkilötietonsa.

Tarkista aina tämän hetken säännökset ennen lähtöäsi matkalle.
Lisätietoja antaa
•Tullineuvonta, kysy sähköisesti osoitteesta www.tulli.fi tai p. 0295 5201
• www.evira.fi (mm. kasvit, eläimet, elintarvikkeet)
• www.fimea.fi (lääkkeet)
• www.ymparisto.fi (CITES-sopimus; uhanalaiset kasvit ja eläimet)
Lisätietoja myös Matkustajia koskevia tuontirajoituksia -esitteestämme.

Kysy! Annamme Tullissa mielellämme lisätietoja.

Auta paljastamaan tullirikos soittamalla

vihjepuhelimeen 0800 1 4600
tai voit antaa vihjeen myös anonyymisti nettilomakkeella osoitteessa

www.tulli.fi

