
TMD nr 59/2000 

Gränstullsamarbetet mellan Finland och Norge  

Nedan publiceras Tullstyrelsens nya beslut om gränstullsamarbetet mellan Finland och Norge. Sakinnehållet 

i beslutets 2 § är ny. Paragrafen har fogats till beslutet på grund av samarbetet mellan EU och Norge. I övrigt 

har bara tekniska ändringar gjorts i det gamla beslutet. Dessutom har språkdräkten moderniserats och 

förtydligats. Ett motsvarande beslut träder i kraft i Norge vid samma tidpunkt som i Finland. 

Tullstyrelsen Föreskrift 

Dnr  Datum 
48/010/00  21.3.2000  

Författningsgrund 
11 § förordningen om tillämpningen av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Norge angående 

gränstullsamarbete (663/69) 

Giltighetstid 
1.4.2000 - tills vidare 

Föreskriften ersätter Tullstyrelsens beslut av den 14 januari 1970, dnr 6/002/70 (TMD 8/1970) 

Målgrupper 

Norra tulldistriktet, personer som rör sig inom kontrollzonen mellan Finland och Norge 

 

Tullstyrelsens beslut om gränstullsamarbetet mellan Finland och Norge 

Med stöd av 11 § förordningen den 24 oktober 1969 om tillämpningen av vissa bestämmelser i 

överenskommelsen med Norge angående gränstullsamarbete (663/69) har Tullstyrelsen i samråd med 

norska Tull- och avgiftsstyrelsen beslutat meddela följande närmare föreskrifter om gränstullsamarbetet 

mellan Finland och Norge. 

Gränstullsamarbetets omfattning 

1 § 

Enligt vad särskilt bestäms finns det utmed riksgränsen mellan Finland och Norge på vardera sidan om 

gränsen en sju kilometer bred kontrollzon som sträcker sig från Trerikesröset i väster till gränsröset vid 

Muotkavaara i öster 

Inom kontrollzonen skall tullkontrollen och tullklareringen av trafiken mellan Finland och Norge med 

tillämpning av både finska och norska bestämmelser ske på nedan angivet sätt. 

Hos de finska och norska tullmyndigheter som utövar gränstullsamarbete skall ovan avsedda bestämmelser 

finnas tillgängliga för allmänheten. 

 



2 § 

I detta beslut avses med finska bestämmelser både nationella bestämmelser och sådana EU-bestämmelser 

som är direkt gällande i Finland. 

3 § 

Tullkontrollen och tullklareringen av trafiken förrättas vid tullen i: 

Kilpisjärvi 

Kivilompolo 

Karigasniemi 

Utsjoki 

Polmak 

Näätämö 

4 § 

Bevakning inom norsk kontrollzon utövas av finska tullmyndigheter, då det anses behövligt i syfte att 

förhindra eller beivra smuggling. 

Motsvarande gäller norska tullmyndigheter i fråga om bevakning inom finsk kontrollzon. 

Ovan avsedd bevakning utövas i allmänhet endast på landsvägarna mellan dessa riken. 

5 § 

Enligt vad särskilt bestäms skall en av norsk tullmyndighet anbragd försegling anses som finsk tullförsegling, 

när Norge vidtar tullåtgärder för finsk räkning. Likaså skall en försegling som anbragts av finska 

tullmyndigheter anses vara norsk tullförsegling när Finland vidtar tullåtgärder för norsk räkning. 

6 § 

Vartdera landets tullmyndigheter skall skyndsamt lämna det andra landets tullmyndigheter sådana 

upplysningar om olovlig gränstrafik eller andra särskilda omständigheter som kan vara av värde för det andra 

landets tullverk, samt i detta syfte upprätthålla direkt förbindelse för förhindrande av olovlig trafik. 

Tjänsteförhållanden 

7 § 

Enligt vad särskilt bestäms skall båda ländernas tullmyndigheter på tjänstens vägnar vidtar tullåtgärder för 

det andra landet och tjänstgöra på det andra landets territorium. 

 



8 § 

Enligt vad särskilt bestäms skall det utgöra ett tjänsteåliggande för finska tullmyndigheter att iakttaga 

gällande norska föreskrifter och instruktioner, när de vidtar tullåtgärder för norsk räkning. 

Motsvarande gäller för norska tullmyndigheter i fråga om iakttagande av finska föreskrifter och instruktioner.  

Allmänna föreskrifter och instruktioner delges tjänstemännen genom finska Tullstyrelsens och norska 

Tull- och avgiftsstyrelsens försorg. 

9 § 

De finska tullmyndigheter som deltar i gränstullsamarbetet skall sätta sig in i de norska bestämmelser som 

kan bli tillämpliga och i de norska föreskrifter och instruktioner, som enligt 8 § skall iakttas vid tillämpningen 

av dessa bestämmelser. 

Detsamma gäller för de norska tullmyndigheter som skall vidta tullåtgärder för finsk räkning. 

10 § 

Chefen för Norra tulldistriktet eller den som han bemyndigar har rätt och skyldighet att inspektera sådan 

norsk tullmyndighets verksamhet som skall kontrollera eller klarera trafik med tillämpning av finska 

bestämmelser. Rätten och skyldigheten är begränsade till det som behövs för tillsyn av att de norska 

tullmyndigheterna iakttar gällande finska bestämmelser, föreskrifter och anvisningar. 

Vederbörande norske tulldistriktschef samt annan tullmyndighet han bemyndigar har motsvarande rätt att 

inspektera sådana finska tulltjänstemäns tjänsteförrättningar som kontrollerer eller klarerar trafik med 

tillämpning av norska bestämmelser. 

11 § 

Norska Tull- och avgiftsstyrelsen kan hos T ullstyrelsen i Finland påfordra att en finsk tulltjänsteman som 

norska Tull- och avgiftsstyrelsen på grund av särskilda omständigheter anser vara olämplig att utföra 

uppgifter enligt gränstullsamarbetet avhålls från utförandet av dylika uppgifter. Finska Tullstyrelsen kan hos 

norska Tull- och avgiftsstyrelsen framställa motsvarande krav beträffande någon norsk tulltjänsteman.  

12 § 

Finska tulltjänstemän skall vara underställda enbart finska tullmyndigheter även när det gäller att vidta 

tullåtgärder för norsk räkning eller att tjänstgöra på norskt territorium. 

Motsvarande skall gälla för norska tulltjänstemän i fråga om vidtagande av tullåtgärder för finsk räkning eller 

tjänstgöring på finskt territorium. 

I ordningsfrågor o.dyl. skall dock tulltjänstemän under tjänstgöring i det andra landet rätta sig efter vad 

tullmyndigheten i detta land bestämmer. 

 

 



13 § 

Enligt vad särskilt bestäms ställs en tulltjänsteman som begått ämbetsbrott eller tjänsteförseelse till ansvar 

enbart inför sitt eget lands myndighet, även om gärningen begåtts under utövning av tulltjänst för det andra 

landets räkning eller under tjänstgöring på det andra landets territorium. 

Enligt vad särskilt bestäms skall en skada som en tulltjänsteman genom uppsåtlig eller oaktsam handling 

åsamkat det andra landet eller en tredje part, då han utövat tulltjänst för det andra landets räkning, ersättas 

av tjänstemannens eget land. Skadeståndsansvaret fastställs enligt det lands bestämmelser där skadan 

inträffat. Enligt det som särskilt bestäms kan en tulltjänsteman åläggas att betala ovan nämnda skadestånd 

eller en del av det till det egna landets myndighet. 

14 § 

Enligt vad särskilt bestäms åtnjuter båda ländernas tulltjänstemän ämbetsskydd enligt det lands lagstiftning 

där de i varje särskilt fall utför tjänsteåligganden enligt gränstullsamarbetet. 

15 § 

Enligt vad särskilt bestäms skall polismyndighetens skyldighet enligt finsk tullag att ge handräckning 

tillämpas även när man på finskt territorium vidtar tullåtgärder för norsk räkning. Skyldigheten att ge 

handräckning beror inte på om åtgärder vidtas av en finsk eller en norsk tulltjänsteman. Likaså skall det på 

norskt territorium tillämpas motsvarande bestämmelse i norsk tullag oberoende av om tullåtgärder vidtas för 

finsk räkning av en norsk eller en finsk tulltjänsteman. 

Begäran om handräckning hos polismyndighet kan framställas av lokala tullmyndigheter. 

Att fullgöra anmälningsplikt eller annan motsvarande skyldighet 

16 § 

Enligt vad särskilt bestäms skall anmälningsplikt eller annan dylik skyldighet gentemot tullverket, vilken en 

trafikant enligt gällande finska föreskrifter skall fullgöra vid ankomst till eller avgång från finskt tullområde, 

kunna fullgöras hos tullmyndigheten inom norsk kontrollzon. 

En anmälningsplikt eller annan dylik skyldighet enligt norska bestämmelser skall på motsvarande sätt kunna 

fullgöras inom finsk kontrollzon. 

Förundersökning och tvångsmedel  

17 § 

Tvångsmedel i enlighet med endera statens lagstiftning får på den andra statens territorium användas inom 

kontrollzonen enbart vid undersökning som har omedelbart samband med ett smugglingsbrott eller ett försök 

till dylikt brott och även härvid endast under de förutsättningar som gäller enligt såväl finsk som norsk 

lagstiftning. 

 

 



18 § 

Den som gripits för överträdelse av det ena eller det andra landets tullbestämmelser skall snarast möjligt 

förhöras. En rapport om överträdelsen skall tillställas vederbörande tullmyndighet i det land, vars 

bestämmelser överträtts. Har båda ländernas bestämmelser överträtts, skall rapporten tillställas 

tullmyndigheterna i vartdera landet. 

19 § 

Enligt vad särskilt bestäms skall föremål som beslagtagits på grund av ett smugglingsbrott, varigenom båda 

ländernas bestämmelser överträtts, överlämnas till vederbörande myndighet i det land, där beslaget ägt rum, 

om ej särskilda skäl annat föranleder.  

Har endast det ena landets bestämmelser överträtts genom brottet, skall de beslagtagna föremålen 

överlämnas till vederbörande myndighet i det landet, oavsett om beslaget verkställts där eller i det andra 

landet. 

Chefen för Norra tulldistriktet eller den som han bemyndigar skall besluta om överlämnande av ett 

beslagtaget föremål till myndighet i det andra landet. 

Övriga föreskrifter 

20 § 

Tullmyndigheter som uppbär skatter och avgifter med tillämpning av både finska och norska bestämmelser, 

skall redovisa vartdera landets medel särskilt för sig. 

Tullmyndigheten skall enligt behov tilldelas växelkassa i det andra landets mynt. 

21 § 

Tull och andra skatter och avgifter som finsk tullmyndighet uppburit med tillämpning av norska bestämmelser 

skall redovisas till chefen för Tromsö och Finnmarks tulldistrikt eller till den som han bemyndigar.  

Tull samt andra skatter och avgifter som norsk tullmyndighet uppburit med tillämpning av finska 

bestämmelser skall redovisas till tullanstalten i Torneå. 

21 § 

Journalen och andra handlingar som finsk tullmyndighet upprättat eller mottagit med tillämpning av norska 

bestämmelser skall levereras till chefen för Tromsö och Finnmarks tulldistrikt eller till den som han 

bemyndigar. 

Journalen och andra handlingar som norsk tullmyndighet upprättat eller mottagit med tillämpning av finska 

bestämmelser skall sändas till tullanstalten i Torneå. 

TE/AOL, 48/010/21.3.2000 

 


