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Tullens brottsbekämpning – resultat på hög nivå för samhället
och ekonomin, bilagor

Figur 1. Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta 2012–2016

Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta var rekordhög - närmare 225 miljoner euro
Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta var cirka 225 miljoner euro. Året innan var samhällsnyttan sammanlagt 15,94
miljoner euro.
Den största delen av ökningen av samhällsnyttan var värdeökningen av varor som inte beslagtagits.
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Figur 2. Brott till Tullens kännedom 2003–2016

Figur 3. Narkotikabrott 2012–2016

Mängden brott på hög nivå - internet i en betydande roll
År 2016 kom sammanlagt 9 581 brott till Tullens kännedom (år 2015: 9 656).
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År 2016 avslöjade Tullen sammanlagt 3 187 narkotikabrott (2015: 2 312). Också mängden grova narkotikabrott
ökade – år 2016 utredde Tullen 254 grova narkotikabrott. (2015:199)
Misstänkta för grova narkotikabrott var 325 personer. Andelen utlänningar i dessa grova fall var ca 40 procent.
Största delen av narkotikabrott av normalgraden har upptäckts i posttrafiken, vilket visar att narkotika beställs mer
och mer via nätet.
Narkotikan smugglas till Finland främst från Balticum och västra Europa. Finland är ett transitland för smuggling av
narkotika. Via Finland smugglas narkotika både till Ryssland och till det västeuropeiska området samt från de
nordiska länderna särskilt till Norge.

Figur 4. Beslagtagen narkotika i ärenden undersökta av Tullen 2012–2016

Torkad khat allt populärare vilket minskade mängden narkotika beslagtagen av Tullen
År 2016 beslagtogs 1 036 kilo narkotika, vilket är mindre än året innan då mängden var 1277 kilo. nedgången beror
till stor del på att mängden beslagtagen khat sjönk från 1000 kilo år 2015 till 800 kilo. Till Finland införs
huvudsakligen torkad khat, därför kan man anta att användningen inte har minskat, eftersom man beräknar att 100
gram torkad khat innehåller lika mycket katinon som 200 gram färsk khat.
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Figur 5. Dopningsbrott 2012–2016

Figur 6. Beslagtagna dopningsmedel 2012–2016

Dopningspulver som ny trend
Tullen registrerade 244 dopningsbrott år 2016, vilket är 99 brott mindre än året innan (343). Andelen grova
dopningsbrott steg bara med några brott och antalet lindriga dopningsbrott var exakt lika många som under åren
2015 - 2016. Den väsentliga ändringen skedde gällande dopningsbrott av normalgraden, vilka minskade med nästan
70 procent.
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Mängden beslagtagna dopningsmedel minskade likaså väsentligt från året innan; ändringen var 82 254
tabletter/ampuller, dvs. en minskning på 74 %. En ny trend är dopningspulver, vilka har dykt upp i flera partier.
Vätskor innehållande dopningsmedel beslagtogs till en sammanlagd mängd av 6 035 ml, dvs. ca sex liter och 2 135
gram pulver samt därutöver 6 727 mg pulver i torrsubstansampuller (bl.a. tillväxthormon). Testosteron i pulverform
beslagtogs i några fall sammanlagt 1 702,5 gram, varav mängden i ett fall var över 400 gram. Av pulvret framställs
engångsdoser främst för injicering och ibland framställs också tabletter med tablettmaskin.

Figur 7. Läkemedelsbrott 2012–2016

Figur 8. Beslagtagna läkemedel 2012–2016
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Färre läkemedel beslagtogs än året innan
År 2016 beslagtog Tullen läkemedel i form av 225 500 tabletter samt dessutom ca 60 liter/kilo.
Antalet läkemedelsbrott var dock högre än året innan.
Av Tullen omhändertagna cigaretter (milj.st.) i brottsärenden 2012–2016

Figur 9. Av Tullen omhändertagna cigaretter i brottsärenden 2012–2016

Figur 10. Beslagtaget snus 2010–2016
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En rekordmängd snus beslagtogs
Tullen omhändertog 4 288 555 st. cigaretter år 2016. Antalet var ca 900 000 st. fler än år 2015. I ett fall av
cigarettsmuggling som avslöjades år 2016 i Nordsjö i Helsingfors, fann man sammanlagt 800 000 st. cigaretter i en
container som anlände från Vietnam. I ett annat fall upptäckte man med genomlysning 498 540 st. cigaretter som
gömts i takkonstruktionen i en kyltransportcontainer vilken anlände från Ryssland till Nuijamaa.
Jämfört med året innan beslagtog Tullen nästan en tredubbel mängd snus – sammanlagt 3 442 kilo.
Rekordmånga fall av snussmuggling samt återförsäljning avslöjades. Försäljning av snus i Finland sker via nätbutiker,
postförskottsförsändelser samt i samband med affärstransaktioner.

Figur 11. Alkohol beslagtagen 2012–2016

En ringa mängs alkohol beslagtagen
Endast 457 liter resandeinförd alkohol beslagtogs av Tullen år 2016, huvudsakligen vid östgränsen.
Omhändertaganden av resandeinförd alkohol var dock sammanlagt 8 988 liter och i samband med resandeinförsel
togs sammanlagt 92 000 liter alkohol för skattebedömning.
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Figur 12. Skjutvapenbrott 2012–2016

Antalet skjutvapenbrott tredubblades
Sammanlagt konstaterades 163 fall av skjutvapenbrott år 2016. Av dessa var 129 lindriga och ett fall var en förseelse.
Med brottsrubriceringen skjutvapenbrott konstaterades 28 fall, och fem fall av grova skjutvapenbrott. Antalet lindriga
skjutvapenbrott har stigit i jämförelse med tidigare år.
Internet har också en stor betydelse när det gäller skjutvapenbrott. Vapendelar och deaktiverade vapen beställs från
utlandet till Finland bl.a. till vapensamlare, men ofta har de inte deaktiverats tillräckligt.
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Figur 13. Skattebedrägerier 2012–2016

Figur 14. Samhällsnyttan av bekämpning av ekobrott 2012–2016

Antalet skattebedrägerier ökar – likaså samhällsnyttan av bekämpning av ekobrott
År 2015 registrerades sammanlagt 914 fall av skattebedrägeri (2015:856). Antalet grova skattebedrägerier som
Tullen avslöjat ökade likaså. Sammanlagt 109 sådana fall registrerades år 2016. Under motsvarande
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granskningsperiod år 2015 var antalet sammanlagt 69 stycken. Ekobrott klassat som grovt skattebedrägeri som
Tullen undersökt har främst gällt olaga införsel av snus, cigaretter och alkohol. Fall som klassats som ekobrott har
gällt bil-, avfalls-, punkt- och mervärdesskatt samt tullagring. I slutet av december förra året var utredningstiden för
grova skattebedrägerier 403 dygn (2015: 269 dygn).
Enligt effektivitetsmätarna som används av bekämpningen av ekonomisk brottslighet, var skadan som dessa
undersökta fall medfört ca 13,7 miljoner euro, vilket är nästan 6,5 miljoner euro mer än året innan.

Företagsgranskningens satsning på bekämpning av ekonomisk brottslighet
Tullens företagsgranskning har som uppgift att säkerställa den fiskala riktigheten och enhetligheten i tull- och
beskattningsärenden, främja och trygga utrikeshandels smidighet samt skydda samhället bl.a. genom att försvaga
verksamhetsförutsättningarna för den grå ekonomin. Kärnområdet i planen var granskning av import, lagring,
punktbeskattning och bilbeskattning. Det planerade helhetsmålet för företagsgranskningen år 2016 var 415
granskningar. Vid slutet av året hade 442 granskningar genomförts.
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Det fiskala resultatet för Tullens företagsgranskning var över 60,7 miljoner euro efter föreslagen efteruppbörd.
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