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N:o 6753.

Kaikille postitoimistoille.

Koska Postihallituksen helmikuun 9 päivänä 1897 antamaa
kiertokirjettä N:o Y (6), koskeva tullinalaisia esineitä sisältävien ristisidelähetysten palauttamista ja pakettien tukittamista, käytännössä
sovellutettaessa, on näkynyt vallitsevan epäselvyys siitä, mitkä kirjat
ja muut painotuotteet ovat ulkomaalta postitse Suomeen tuotaessa
tullimaksun alaisia, mitkä tullivapaita, Postihallitus katsoo olevan aihetta
postitoimistojen tiedoksi ja huomioon otettavaksi ilmoittaa seuravaa:
että, helmikuun 13 päivänä 1889 annetun Armollisen Kuulu
tuksen perusteella, Suomessa julkaistut, ulkomaalla uudelleen painetut
sekä Suomessa painetut, ulkomaalla sidotut kirjat ovat tuotaessa ulko
maalta Suomeen tullimaksun alaiset, jota vastoin, joulukuun 22 päivänä
1886 annetun tullitaksan 10 kohdan perusteella, muut kirjat ja musiikkinuotit ovat tullivapaat, kuten myöskin kiertomatkapileteiksi ulko
maanmatkoja varten yhdistettävät kaavakkeet, kun taasen saman
tullitaksan 236 kohdan 3 momentin perusteella konttori- ja vastakirjat,
ynnä tullitaksan 235 kohdan 4 momentin perusteella shekki- ja muut
blanketit ovat ulkomaalta maahan tuotaessa tullimaksun alaiset.
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Helsingissä, K. Senaatin kirjapainossa, 1909.
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Till sam tliga postanstalter.

N:o 6753.

Emedan vid tillämpningen af Poststyrelsens cirkulär af den 9
februari 1897 N:o V (6), angående returnering af korsbandsförsändelser,
som innehålla tullpligtiga föremål, och tullbehandling af paket, oklar
het synes råda derom, hvilka böcker och andra tryckalster äro vid
införsel per post från utlandet till Finland tullpliktiga, hvilka åter tull
fria, anser Poststyrelsen skäligt postanstalterna till kännedom ocli
iakttagande meddela följande:
att, i stöd af Nådiga Kungörelsen af den 13 februari 1889, i
Finland utgifna, i utlandet eftertryckta samt i Finland tryckta i ut
landet inbundna böcker draga i nämnda Kungörelse utsatt tull, hvaremot andra böcker äfvensom musiknoter, på grund af position 10 i
tulltaxan af den 22 december 1886, äro tullfria, likasom ock blanketter,
af sedda att sammanställas till rundresebilj etter för resor å utrikesort,
medan åter, enligt position 236 moment 3 i samma tulltaxa, kontorsoch kontraböcker samt, jemlikt position 235 moment 4 i ännämnda
tulltaxa, check- och öfriga blanketter äro vid införsel till landet från
utrikesort underkastade tullafgift.
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Helsingfors, K. Senatens tryckeri, 1909.

