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Tiedote matkustajille, kansainvälisessä raideliikenteessä tapahtuva henkilökohtaisten
tavaroiden kuljettaminen tulliliiton rajan yli
Matkustajien liikkuminen ja matkatavaroiden siirtely junassa tullitarkastusten aikana on
sallittu ainoastaan tullivirkailijan luvalla.
1. Matkustaja saa tuoda mukanaan joko käsimatkatavarana tai erikseen lähetettynä matkatavarana
(muutamia tavaranimikkeitä) tulliliiton alueelle tullitta ja veroitta enintään 1500 euron arvosta
tavaroita, joiden kokonaispaino on enintään 50 kg, ja henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun osiin
jakautumattoman tavaran, jonka enimmäispaino on 35 kg.
2. Mikäli yllä mainitut enimmäismäärät ylittyvät, niin:
- ylimenevältä osalta peritään tullia ja veroja 30% tavaran tullausarvosta, mutta kuitenkin vähintään
4 euroa/kg.
- mikäli henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun osiin jakautumattoman tavaran paino ylittää 35 kg,
niin riippumatta sen tullausarvosta siitä peritään kokonaistullimaksu (tulli + ALV + tullausmaksu).
*Alkoholijuomat, myös olut: 18 vuotta täyttänyt henkilö saa tuoda 3 litraa. Ylimenevältä osalta
viiteen litraan saakka peritään tullia 10 euroa litralta.
*Etyylipirtusta (tulliliiton tullinimikkeet 2207 ja 2208 90) peritään tullia 22 euroa litralta viiteen
litraan saakka.
*Tupakka ja tupakkatuotteet: 18 vuotta täyttänyt henkilö saa tuoda enintään 200 savuketta tai 50
sikaria (pikkusikaria) tai 250 g tupakkaa, tai kaikkia edellä mainittuja tuotteita yhteensä enintään
250 g.
*Henkilökohtaisiksi ei katsota seuraavia tavaroita: Raakatimantit; Venäjältä maasta viennistä:
kala, kalastustuotteet (lukuun ottamatta sampikalojen mätiä) määrältään yli 5 kg,; sampikalojen
mäti määrältään yli 250 g; jalometallit ja jalokivet tullausarvoltaan yli 25 000 USA:n dollaria;;
lääketieteelliset laitteet; esittelytarkoituksiin tarkoitetut laitteet, kojeet ja mallit;
valokuvauslaboratorion laitteet ja kojeet.
Kirjallinen tulliselvitys on tehtävä seuraavista tavaroista:
*käteinen raha ja matkasekit, kun niiden yhteisarvo ylittää 10 000 USA:n dollaria;
*maksuvälineet (vekselit, sekit (pankkisekit), haltijakohtaiset arvopaperit);
*kulttuuriarvoesineet;
*tavarat, jotka matkustajalla on mukanaan, jos hänellä on erikseen lähetettyjä matkatavaroita;
*tavarat, niiden kuljetustavasta riippumatta, joihin kohdistuu muita kuin tullimaksullisia ja teknisiä
kieltoja ja rajoituksia (aseet ja ammukset, myrkylliset aineet, huumaavat ja psyykekseen vaikuttavat
aineet, erityiset tekniset välineet, joiden avulla kerätään tietoa kohteen siitä tietämättä, ihmiselimet
ja -kudokset, veri ja verikomponentit ym.);
*tavarat, niiden kuljetustavasta riippumatta, mm. väliaikaisesti maahan tuotavat tavarat, joiden
arvo ja/tai määrä ylittää tullittomalle tuonnille asetetut rajat;
*tavarat, jotka vaativat kasvinterveystodistuksen tai eläinlääkärin todistuksen.
Lisäksi: Henkilökohtaisten tavaroiden kuljettamisesta tulliliiton rajan yli saa lisätietoja Venäjän
Tullin virallisista sivuilta (www.customs.ru) tai ennen tullitarkastuksen alkua Viipurin
tullitoimipisteestä. Yhteystiedot:
- Tullipäällikön vastaanotto
puhelin:
(8-813-78)-59-228
telefax:
(8-813-78)-59-229
- Viipurin rautatietullitoimipisteen päällikkö:
(8-813-78)-21-611
- Venäjän tullin vihjepuhelin
(8-813-78)-59-303
- konsultaatio, tiedotus: (8-813-78)-59-240, 8-813-78)-59-283, 8-813-78)-59-284.

