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Esimerkki alkuperälaskelmasta. Liite viejän hakemuslomakkeeseen 295s.
(Asetus (EU) N:o 952/2013, 64 artklan 1 kohta,
Asetus (EU) N:o 2447/2015, 67 artikla, sekä EY:n ja Turkin tulliyhteistyökomitean päätös N:o 1/2006, 11 ja 12 artikla)

Tämä hakemuslomakkeen 295s liite täytetään, kun valtuutetun viejän luvan hakija on tuotteen valmistaja ja yritys soveltaa tuotteen nimikekohtaisena alkuperäsääntönä
prosenttisääntöä. Esimerkki alkuperälaskelmasta annetaan yhden yrityksen itse valmistaman vientituotteen osalta.

Esimerkki alkuperälaskelmasta
Yrityksen nimi

Moottorivienti Oy

EORI-tunnus

FI1234567-8

Valmistettu vientituote
(kauppanimi)

Tuotteen
HS-nimike
(4 numeroa)

Dieselmoottori

8408

Etuuskohtelualkuperältään EUalkuperää olevien ainesten arvo
yht. (euroina). Alkuperäkumulaatiota voidaan kuitenkin hyödyntää
sopimuksesta riippuen.)

240 000 eur

Muuta alkuperää olevien ainesten arvo yht.
(euroina)

EU:ssa syntyneet työkustannukset (tuotteen valmistuskutannukset) mahd. muut
kustannukset ja kate, arvo
yht. (euroina)

290 000 eur

270 000 eur

Tuotteen vapaasti tehtaalla-hinta.
Vapaasti tehtaalla -hinnalla tarkoitetaan hintaa, joka
on maksettu valmistajalle, jonka yrityksessä
viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, ja
johon sisältyy kaikkien käytettyjen ainesten arvo, ja
josta on vähennetty kaikki sisäiset verot, jotka
palautetaan tai voidaan palauttaa, kun valmis tuote
viedään maasta. (ex works) euroina

800 000 eur

Em. tuotteen alkuperäsääntö:
Huom. säännön lisäksi mainittava myös minkä sopimuksen tai järjestelyn alkuperäsääntöä (%-sääntöä) esimerkkilaskelmassa sovelletaan :

-

Sveitsi, vapaakauppasopimus, EYVL L300, 31.12.1972, s. 189, Pöytäkirja No 3 korvattu alueellisella yleissopimuksella, EUVL L 54, 26.2.2013

-

8408, Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit):

-

Tuotteen alkuperäsääntö: ”Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla –hinnasta.” Ts. edellytetään, että kaikkien
valmistuksessa käytettyjen muuta kuin EU-alkuperää olevien ainesten arvo on enintään 40% tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, jotta tuote täyttää alkuperäkelpoisuuden.
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Erittely valmistuksessa käytetyistä aineksista:
Huom. erittely valmistuksessa käytetyistä aineksista on tarpeellista tehdä vain siltä osin, että tuotteen alkuperäsäännön täyttyminen voidaan todeta.

Valmistuksessa käytetty materiaali
(kauppanimi)

Valmistuksessa käytetyn
materiaalin HS-nimike (4
numeroa)

Valmistuksessa käytetyn
materiaalin määrä,
paljous ja mittayksikkö
(kpl, kg,ltr tms.)

Valmistuksessa käytetyn materiaalin arvo (euroina) yhteensä (esim. X kpl -määrän
yhteisarvo)

Valmistuksessa käytetyn materiaalin alkuperämaa (Kansainvälisen
standardisoimisjärjestön ISOn vahvistama maakoodi / virallinen maan
nimi)

Merkitse sarakkeeseen rasti (X), mikäli ko.
tuotteella on tavarantoimittajan ilmoitus, joka
osoittaa etuuskohteluun oikeuttavan
alkuperäaseman (lähetyskohtainen tai
pitkäaikaisilmoitus)

kampiakseli

8403

1 kpl

160 000

JP, Japani

lohko

8409

1 kpl

100 000

DE, Saksa

X

kannet

8409

2 kpl

80 000

SE, Ruotis

X

männät

8409

4 kpl

60 000

SE, Ruotis

X

kiertokanki

8409

1 kpl

130 000

RU, Venäjä

Johtopäätöksen / laskelman lopputulos:

☒ Tuotteemme täyttää em. alkuperäsäännön edellytykset
Perustelu:
Muuta kuin EU- alkuperää olevia aineksia on käytetty tuotteemme valmistuksessa 36,3 % vapaasti tehtaalla-hinnasta (290 000: 800 000= 0,363 -> = 36,3%) eli enintään 40%. Saksasta,
Ruotsista ja Italiasta ostamistamme osista hallussamme on etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän todistavat tavarantoimittajan ilmoitukset (ts. ovat EU-alkuperää olevia aineksia).
Allekirjoitus
Paikka ja päiväys
Helsinki 1.10.2018
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Maija Miettinen
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