
Matkustaj an oikeude sta
alko h olij u o mie n m a ah an -
tuontiin

AlkoholiyhtiölH on yksinoikeus alkoholi-
juomien kaupalliseen maahantuontiin.
Tämän estämättä voi kuitenkin ulkomail-
ta saapuva matkustaja - kansainvälisen
käytännön mukaisesti - tuoda vähäisiä
määriä alkoholijuomia omaa tarvettaan
varten. Osan niistä matkustaja saa tuoda
maahan maksutta (ilman tullia ja muita
veroja ja maksuja). Tämän määrän mat-
kustaja saa hieman ylittää suorittamalla
maahantuonnin yhteydessä erityismak-
sun.

Eri tahoilta jatkuvasti suoritetut tie-
dustelut osoittavat, että alkoholituomisia
koskevia määräyksiä ei riittävästi tunne-
ta. Tästä saattaa seurata kiusallisia tilan-
teita kotimaan tullissa muutoin onnistu-
neen lomamatkan päätteeksi. Näin kesä-
lomakaudella on kertauksen vuoksi syytä
palauttaa mieliin asiaa koskevat säännök-
set ja määräykset, varsinkin sen vuoksi,
että tulli on omaksunut näissä asioissa
aikaisempaa tiukemman linjan.

Säännösten mukaan

- 20 vuotta täyttänyt matkustaja saa
tuoda maahan alkoholijuomia omaa tar-
vettaan varten enintään 12 litraa vahvaa
olutta ja enintään 3 litraa muita alkoholi-
juomia (miedot ja väkevät viinit sekä
tislatut iuomat);

- 18-19 vuotta täyttänyt matkustaja
enintään 12 litraa vahvaa olutta ja enin-
tään 3 litraa muita mietoja alkoholijuomia
(miedot ja väkevät viinit).

Nämä määrät ovat enimmäismääriä,
jotka matkustajalla saa oIIa mukanaan
maahan saapuessaan.
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Näiden enimmäismäärien puitteissa on
tullihallituksen asiana sosiaali- ja ter-
veysministeriötä kuultuaan määrätä, mi-
kä osa niistä saadaan tuoda maahan
maksutta. Nykyisin voimassa olevat mää-
räykset ovat seuraavat:

Matkustaja saa tuoda vero- ja tulliva-
paita alkoholijuomia mukanaan

- enintään 2 litraa olutta, 1 litran
viinejä (mietoja tai väkeviä) ja 3/4 litraa
muita alkoholijuomia (konjakki, viski,
viina ym. tislatut juomat) tai vaihtoehtoi-
sesti

- enintään 2 litraa olutta ja 2 litraa
viinejä.

Edellä sanotusta havaitaan, että
18-l9-vuotiaan oikeus rajoittuu mietoi-
hin alkoholijuomiin (enintään 17 paino-
prosenttia alkoholia sisäItäviin). Tämä
johtuu siitä, että alkoholilain mukaan
tämän ikäisellä henkilö[ä on oikeus muu-
toinkin pitää hallussaan ja kuljettaa
ainoastaan mietoja alkoholijuomia.

MikäIi matkustajalla maahan saapues-
saan on muiden tuliaisten ohessa alkoho-
lijuomia ainoastaan ne määrät, jotka hän
saa tuoda maahan maksutta, hän voi
tullissa huoleti valita vihreän linjan. Jos
alkoholijuomia on enemmän - ei kuiten-
kaan yli edellä mainittujen enimmäis-
määrien -, oD niistä ilmoitettava tullissa
erityismaksun suorittamista varten. Mak-
sun perii tulli erikseen vahvistetun tarif-
fin mukaisesti Alkon puolesta ja lukuun.

Tulli on tiukentanut otettaan niihin
kansalaisiin nähden, joiden voidaan tode-
ta rikkovan alkoholin tuontimääräyksiä.
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Tullin ohjeiden mukaan vihreän kaistan
valinneen matkustajan on valinnallaan
katsottava ilmoittaneen tulliviranomai-
sille, ettei hänellä ole mukanaan tullisel-
vitettävää tavaraa. Vihreän kaistan va-
linneisün matkustajün ja heidän matkata-
varoihinsa kohdistetaan kuitenkin pisto-
koetarkastuksia. Tällöin siis voidaan jou-
tua vaikeuksiin alkoholituliaisten vuoksi.
Helmikuussa voimaan tulleiden ohjeiden
mukaan voidaan matkustajan, joka on
valinnut vihreän kaistan ja jolta tarkas-
tuksessa tavataan enemmän alkoholijuo-
mia kuin hän on oikeutettu maksuvapaas-
ti tuomaan, katsoa toimineen tietensä tai
törkeästä huolimattomuudesta. Mikäli
matkustaja yrittää tuoda maahan alkoho-
lijuomia enemmän kuin hän alkoholiyh-
tiön maksut suorittamalla saa tuoda (:
em. enimmäismäärä), on matkustajaa
vastaan nostettava syyte ja koko alkoho-
lij uomaerä takavarikoitava.

Ellei asiaa käsitellä tullirikoksena, kan-
netaan tullivapaiden alkoholijuomien
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ylittävältä osalta kaksinkertainen maksu.
Aikaisemmin matkustaja saattoi näissä
tapauksissa vapautua maksuvelvollisuu-
desta luovuttamalla alkoholiiuomat val-
tiolle tai siten, että ne hävitettün tullissa.
Tämä tulee kysymykseen nykyisin vain
sellaisissa tapauksissa, jolloin matkustaja
on valinnut punaisen kaistan ilmoittaen
itsellään olevan tullattavaa tavaraa.

Vielä on syytä künnittää huomiota
erääseen ilmiöön. Verovapaiden tavaroi-
den myymälöissä on ulkomailla kaupan
Iitran vetoisia pulloja, jotka sisältävät
tislattuja juomia. Tavallista 814 litran
vetoista pulloa suurempaan yksikköön
sürtymistä on perusteltu tilakysymyksillä
ja muilla käytännön seikoilla. Pullon
vetoisuus on näin ollen aihetta tarkistaa,
ettei ylitystä pääsisi tapahtumaan. Vaik-
ka tällaista vähäistä ylitystä ei tullirikok-
sena käsiteltäisikään, peritään ylittävältä
osalta kuitenkin edellä mainittu erityis-
maksu kaksinkertaisena.
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