
Verottoman tarjoilun lupa    LIITE 1 

Yleiset lupaehdot (9.3.2016)      

 

1. Luvanhaltijan on noudatettava Tullin Internet-sivuilta (www.tulli.fi) löytyviä 

lupaehtoja. Tähän päätökseen liitetyt lupaehdot ovat luvan antamishetkellä 

voimassaolevia, joita Tulli voi päätöksellään muuttaa. 

 

2. Verottomia ovat ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesialuksella 

myytäviksi tarkoitetut tuotteet sekä tällaisella aluksella kulutettaviksi tarkoitetut 

tuotteet, jotka alus tuo Suomen tullialueelle mukanaan tai jotka siihen Suomen 

tullialueella toimitetaan edellä sanottua tarkoitusta varten. Verottomuus koskee myös 

aluksessa Suomen tullialueella myytäviä ja kulutettavia tuotteita. EU-sisäliikenteessä 

olevalla vesialuksella ainoastaan aluksella kulutettavat tuotteet ovat verottomia. 

3. Luvanhaltija voi tarjoilla tuotteita verottomasti vesialuksen ollessa satamassa, kun 

tarjoilu liittyy aluksen merenkulun harjoittamiseen liittyvään tilaisuuteen. Tällaisiksi 

voidaan katsoa esim. varustamon sidosryhmilleen pitämät edustustilaisuudet, jotka 

liittyvät aluksen markkinointiin. Tilaisuuden luonteesta johtuen tarjoilumyynti ei ole 

sallittu. Veroton tarjoilu on sallittu ainoastaan aluksessa.  

Pidetyistä tilaisuuksista ja verottomasti tarjoilluista tuotteista on annettava erillinen 

kuukausittainen yhteenveto Tullin alustoimitusvalvonnalle sähköpostiosoitteeseen 

alustoimitukset@tulli.fi. Yhteenveto on toimitettava seuraavan kuukauden 16. päivään 

mennessä ja siitä on käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot: 

- luvanhaltijan  tiedot 

- aluksen nimi 

- tapahtuman luonne ja ajankohta 

- kutsuvieraiden arvioitu määrä 

- tarjoillut tuotteet ja niiden määrät 

 

4. Antamalla etukäteen tapauskohtaisen ilmoituksen Tullille luvanhaltija voi tarjoilla 

vesialuksen matkustajille tuotteita verottomasti ennakoimattomassa ns. force majeure –

tilanteessa, jolloin verottoman tarjoilun edellytykset eivät välttämättä muuten täyttyisi. 

Ennakoimattomia tilanteita voivat olla esim. aluksen liikennöinnin myöhästyminen tai 

estyminen teknisen vian takia tai satamakäynnin estyminen myrskyn takia. Tällöin 

aluksen matkustajille voidaan tarjoilla vastikkeetta tai vastikkeellisesti alukseen 

alustoimitettuja verottomia tuotteita. Veroton tarjoilu on sallittu ainoastaan aluksessa. 

 

Luvanhaltijan on annettava Tullille etukäteen ilmoitus verottomasta tarjoilusta 

ennakoimattomassa ns. force majeure -tilanteessa. Ilmoitus on lähetettävä 

sähköpostiosoitteeseen alustoimitukset@tulli.fi heti kun  poikkeustilanne on tiedossa. 
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Ilmoituksesta on käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot: 

 

- luvanhaltijan ja aluksen tiedot 

- aluksen alkuperäinen liikennöintireitti ja –muoto (säännöllisen vai muun 

liikenteen alus) 

- syy verottomalle tarjoilulle 

- tarjoiltavat tuotteet 

- verottoman tarjoilun ajankohta 

Luvanhaltija voi aloittaa verottoman tarjoilun 15 minuutin kuluttua ilmoituksen 

lähettämisestä. Tulli voi kieltää verottoman tarjoilun todetessaan, etteivät sille esitetyt 

syyt oikeuta verottomaan myyntiin. 

5. Veroton myymälämyynti on kielletty aluksen satamassaoloaikana ja aluksen 

verottomat myymälät on pidettävä suljettuina. 

6. Tulli voi määrätä maksettavaksi niiden tuotteiden verot, joiden osalta verottomuuden 

edellytykset eivät ole täyttyneet. 

7. Tulli voi kumota tämän luvan, jos luvanhaltija ei enää täytä säädettyjä edellytyksiä tai 

noudata lupaehtoja tai Tullin antamia ohjeita taikka jos lupaa myönnettäessä vallinneet 

olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet. Tällaisista muutoksista on ilmoitettava luvan 

myöntäneelle Tullin lupakeskukselle. 


