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Kiinalaisten pöytä- ja keittiöesineiden polkumyyntitulli; myös välittäjäyritys
voi toimittaa valmistajan vakuutuksen Tullille
Kiinalaisten pöytä- ja keittiöesineiden polkumyyntitullia on muutettu 13.12.2019 ks. Asiakastiedote. Tavara
luokitellaan CN-koodeihin: ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ja ex 6912 00 29.

Tarkennuksia valmistajan vakuutuksen esittämiseen:
Kauppalaskujen ketjutus välillisessä vientimyynnissä, ilmoitetaan lisäkoodilla (D022) tullauksen tavaraerällä.
Mikäli valmistajan kauppalaskua/vakuutusta ei ole toimitettu tullauksen yhteydessä, välittäjä voi toimittaa
alkuperäisen kauppalaskun/vakuutuksen Tulliin postitse osoitteeseen Sähköinen palvelukeskus,
tulliselvityksen tuki, Opastinsilta 12, PL 512, 00101 Helsinki. Alkuperäisen kauppalaskun/vakuutuksen
mukana on oltava tullaukseen liittyvä tapahtumatunnus.
Huom! Valmistajan välittäjälle antama lasku voidaan toimittaa Tullille niin, että hinta ei ole
näkyvissä.
Valmistajan vakuutus välillisessä vientimyynnissä (EU:n virallinen lehti L321 12.12.2019 liite 3)
Tämän asetuksen 1 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa valmistajan kauppalaskussa kauppiaalle on
oltava kiinalaisen valmistajan vakuutus, jonka on allekirjoittanut valmistajan vastuuhenkilö, joka on laatinut
laskun liiketoimesta kauppiaalle:
1) Valmistajan vastuuhenkilön nimi ja tehtävänimike.
2) Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa, jonka yksilöllinen viitenumero on
(viitenumero) ja laatimispäivä on (päiväys), tarkoitetut pöytä- ja keittiötavarat (määrä kilogrammoina), jotka
on myyty kauppiaalle (kauppiaan nimi) (kauppiaan maa), on valmistanut yrityksemme (yrityksen nimi ja
osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kansantasavallassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut
tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”
3) Päiväys ja allekirjoitus.
Manufacturer declaration for indirect export sale
A declaration of the Chinese manufacturer, signed by an official of the manufacturer issuing the invoice for
this transaction to the trader, in the following format, must appear on the commercial invoice of the
manufacturer to the trader referred to in Article 1(6)(b):
(1) The name and function of the official of the manufacturer.
(2) The following declaration: ‘I, the undersigned, certify that the (volume in kg) of the tableware and
kitchenware sold to the trader (name of the trader) (country of the trader), covered by this invoice, was

2(2)
manufactured by our company (company name and address) (TARIC additional code) in the People’s
Republic of China. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.’
(3) Date and signature.
Sovellettava lainsäädäntö:
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