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Täyttöohje valtuutetun viejän hakemus
Rastita ”uusi hakemus” jos haetaan uutta lupaa tai ”muutoshakemus” jos haetaan muutosta aiemmin
annettuun lupaan. Yrityksen y-tunnuksen vaihtuessa on haettava uutta lupaa. Luvanhaltija voi soveltaa valtuutetun viejän asemaa Suomesta tai toisesta EU-maasta vietäviin tuotteisiin eli tuotteita viedään Suomen lisäksi, tai pelkästään, muusta EU-maasta kuin Suomesta sopimusmaahan.
Yrityksen nimi
Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi.
Yrityksen kotipaikka
Ilmoita kaupparekisteriotteella/yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (ww.ytj.fi) yritykselle määritetty
kotipaikka. Yritystietojärjestelmässä on sekä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) että verohallinnon
(VeroH) määrittämä yrityksen kotipaikka. Oikeushenkilöiden kotipaikka on perustamisasiakirjoissa
määritelty ja kauppa-, säätiö- tai yhdistysrekisteriin merkitty kunta, jonka tulee olla Suomessa. Luonnollisten henkilöiden PRH:n kotipaikka on elinkeinotoiminnan harjoittamispaikka ja VeroH:lla väestötietojärjestelmän mukainen kotikunta.
EORI-numero
Ilmoita, jos yritys on rekisteröity EORI-rekisteriin. EORI (Economic Operators’ Registration and Identification) on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten. EORI-numeroa käytetään EU:n tullialueella sellaisten asiakkaiden yksilöintitietona, jotka liiketoiminnassaan harjoittavat EU:n tullialueen rajat ylittävää tavaroiden vientiä, tuontia tai passitusta. Suomessa Tulli on EORI-rekisteröinnistä vastaava viranomainen, ja suomalaiset yritykset rekisteröidään
aina Suomessa. Huom! EORI-rekisteröintiä haetaan erikseen Tullin lomakkeella 730s.
Osoite

Ilmoitetaan hakijan täydellinen osoite

Yrityksen alkuperäsääntöihin perehtynyt yhteyshenkilö
Yrityksen on nimettävä vähintään yksi yrityksessä työskentelevä henkilö, joka on
perehtynyt yrityksen tuotteita koskeviin alkuperäsääntöihin. Ilmoita yhteyshenkilön nimi,
asema yrityksessä, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Linkki alkuperäsopimuksiin.
Lisätietoja muutoshakemukseen
Haettaessa muutosta nykyiseen lupapäätökseen, ilmoita luvan myöntänyt Tullin toimipaikka, voimassa olevan luvan numero ja myöntämispäivämäärä sekä anna tarkempi selvitys asiasta, jota
muutoshakemus koskee. Huom! Myös muutoshakemuksessa lomake täytetään kokonaisuudessaan,
paitsi jos se koskee vain yrityksen nimen tai yhteystietojen muutosta. Yritystunnuksen muuttuessa
on haettava uutta lupaa.

1. Toimiala ja tuotteet (tuotekate ja vientituotteiden kohdemaat, vienti- ja tuontituotteet, ml. EU-hankinnat
1.1

1.2

1.3

Mainitse yrityksen vientituotteet, joita viedään Suomesta alkuperäselvityksin. Ilmoita tuotteiden tavarankuvaukset sekä nimikkeet vähintään 4 numeron tarkkuudella. Tavarankuvauksella tarkoitetaan tavaroiden tavanomaista kauppanimitystä, jonka perusteella ne voidaan tunnistaa ja luokitella. Jos yrityksellä on määrällisesti paljon eri vientituotteita, riittää, että hakemuksessa mainitaan korkeintaan 10 pääasiallista tuotetta. Halutessaan hakemukseen voi liittää tavaraesitteitä tai -näytteitä. Ilmoita sopimusmaat, joihin tuotteita viedään.
Sopimusmaakohtaisesti säännöt tulisi tuntea sen mukaan, minne tavarat viedään etuuskohtelun soveltamiseksi. Kuvaile, miten vientituotteet täyttävät alkuperäsääntöjen ehdot. Jos tuotteita on useita, riittää, että
kuvaus annetaan enintään viidestä (5) tuotteesta. Etuuskohtelun saaminen sopimusmaassa edellyttää, että
vientituote on EU:n tai mahdollisen sopimusverkostoon kuuluvan muun maan alkuperätuote. Alkuperätuotteelle asetetut tuottamisen tai valmistuksen vähimmäisehdot: kokonaan tuottaminen, riittävä valmistaminen tai mahdollinen kumulaation soveltaminen, määritellään kunkin sopimuksen alkuperäsäännöissä.
Teollisuustuotteita koskevat yleensä riittävän valmistuksen ehdot (nk. nimikekohtaiset ”luettelosäännöt”), jotka voivat olla luonteeltaan joko
- nimikkeen muutos (nelinumeroisen päänimikkeen tasolla),
- prosenttisääntö (ulkopuolisten ainesten maksimiosuus tai vähimmäisarvonlisä),
- valmistusaste-ehto (esim. tekstiili- ja metallituotteille) tai näiden yhdistelmä.
Luettelosäännöissä tavaroiden valmistusehdot esitetään nimike- tai nimikeryhmäkohtaisesti. Lisäksi
alkuperäsääntöjen artikloissa esitetään muut alkuperätuotteita ja etuuskohtelun saamista ja hallinnointia koskevat ehdot.
Mainitse yrityksen pääasialliset alkuperätuotteet, jotka viedään muusta EU-maasta kuin Suomesta. Ilmoita
tuotteiden tavarankuvaukset ja nimikkeet vähintään 4 numeron tarkkuudella. Jos yrityksellä on paljon eri
vientituotteita, riittää, että hakemuksessa mainitaan korkeintaan 10 pääasiallista tuotetta. Tarvittaessa hakemukseen voi liittää tavaraesitteitä tai –näytteitä.
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1.4

Ilmoita ne EU-maat ja paikkakunnat, joista alkuperätuotteiden vientimenettely aloitetaan sekä toimijoiden,
esim. huolintaliikkeiden tai varastojen, nimet ja osoitteet.

1.5

Sopimusmaakohtaisesti säännöt tulisi tuntea sen mukaan, minne tavarat viedään etuuskohtelun soveltamiseksi. Jos vientituotteita ei valmisteta hakijayrityksessä Suomessa, ilmoita missä maissa ja yrityksissä
tuotteet valmistetaan sekä niitä koskevat alkuperäsäännöt (kts. kohta 1.2).

2. Alkuperäsääntöjen tuntemus
2.1

Hakijayrityksen täytyy osoittaa alkuperäsääntöjen edellytysten täyttyminen sen mukaisesti, mitä tuotteen nimikekohtaisessa alkuperäsäännössä edellytetään vientituotteen EU-alkuperältä. Anna esimerkki vähintään
yhdestä vientituotteesta.
a) Jos sovelletaan %-sääntöä, esitä tuotekohtaiset laskelmat, joista ilmenee mm. valmistukseen
käytettyjen materiaalien määrät, arvot, alkuperämaat, EU:ssa syntyneet työkustannukset (tuotteen valmistuskustannukset) mahdolliset muut kustannukset ja kate (näiden arvo yhteensä)
sekä vientituotteen vapaasti tehtaalla -hinta. Materiaalitiedot on esitettävä ja eriteltävä vain siihen rajaan saakka, jossa tuotteen etuuskohteluun oikeuttava alkuperämaa voidaan säännön
edellyttämällä tavalla todeta.
Alkuperäsäännössä voidaan esimerkiksi edellyttää, että muuta kuin EU-alkuperää olevien ainesten arvo ei saa ylittää 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta. Jos tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinta on esimerkiksi 1 000 euroa ja etuuskohtelultaan EU-alkuperää olevien valmistuksessa
käytettyjen ainesten arvo on yhteensä 650 euroa, niin muita valmistuksessa käytettäviä aineksia
ja niiden alkuperämaita ei tarvitse mainita. Näistä ilmoitetuista tiedoista voi jo päätellä, että eialkuperäainesten määrä ei voi olla yli 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta. Toimita laskelmat lomakkeella 295s Liite alkuperälaskelma.
b) Jos vientituotteen alkuperäsääntönä on vaatimus nimikkeen muuttumisesta, ilmoita vientituotteen nimike ja kauppanimi sekä mihin nimikkeisiin ei-alkuperää olevat valmistukseen käytettävät
materiaalit kuuluvat (vähintään neljän numeron tarkkuudella).
c) Jos vientituotteen alkuperäsääntönä sovelletaan valmistusaste-ehtoa, (esim. tekstiili- ja metallituotteille), ilmoita yrityksen sääntöjen edellyttämä valmistus.
d) Jos vientituotteen alkuperäsääntönä sovelletaan muuta alkuperäsääntöä (esim. edellisten yhdistelmä), ilmoita yrityksen sääntöjä edellyttämä valmistus.

2.2

Ilmoita, valmistaako yritys hakemuksessa tarkoitettuja alkuperätuotteita sisäisen jalostuksen menettelyssä.
Jos valmistaa, niin anna selvitys onko ko. vapaakauppasopimuksen kannalta ei-alkuperää olevien valmistuksessa käytettyjen tuontimateriaalien tullit maksettu, kun vientituotteelle laaditaan alkuperäilmoitus tai kauppalaskuilmoitus.
Tullinpalautuskielto liittyy useimpiin EU:n vapaakauppa- ja muihin tullietuussopimuksiin, ja se tarkoittaa,
että vientituotteiden valmistukseen käytetyistä ulkopuolisista raaka-aineista kannettua tullia ei saa pääsääntöisesti palauttaa valmiin tuotteen viennin yhteydessä, jos vientituotteelle annetaan alkuperäselvitys. Jos alkuperätuotteelle halutaan antaa viennissä alkuperäselvitys, raaka-aineista ei tule hakea tullinpalautusta tai mahdollisesti kantamattomat tullit tulee niistä kantaa. Vaatimus tuontimateriaalia koskevien tullien maksamisesta on sopimuskohtainen, ja siihen on poikkeuksia sopimuksesta riippuen.
Turkin tulliliittotuotteiden kaupassa käytettävä A.TR. -tavaratodistus ei ole alkuperätodistus vaan todistus
tavaroiden tullioikeudellisesta asemasta. Sen antaminen edellyttää, että tavarat viedään vapaasta liikkeestä. EU:n ulkopuolelta tuodut tavarat täytyy tullata vapaaseen liikkeeseen, ennen kuin niille voidaan
antaa A.TR. -tavaratodistus viennissä Turkkiin.

3. Alkuperän ja tullioikeudellisen aseman osoittavat asiakirjat ja niiden säilytys
3.1

Viejän täytyy säilyttää ja pyydettäessä esittää vientihetkellä tai jälkikäteen Tullille kaikkien etuuskohteluun
oikeuttavien todistusten ja alkuperäilmoitusten antamiseen liittyvät asiakirjat. Anna selvitys yrityksen hallussa
olevasta asiakirja-aineistosta, josta tuotteiden alkuperä tai tullioikeudellinen asema pystytään toteamaan.
Asiakirjat voivat olla esim. tavarantoimittajan ilmoituksia, osto- ja myyntikauppalaskuja, tullauspäätöksiä ja
etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäselvityksiä, valmistus- ja lähetysasiakirjoja jne. Tavarantoimittajan ilmoitusta (engl. supplier's declaration) käytetään EU-maiden välisessä ja kunkin jäsenmaan sisäisessä kaupassa
silloin, kun on tarpeen ilmoittaa ostajalle tai tavaran vastaanottajalle tavaroiden alkuperäasema. Kuvaile, miten yrityksen hallussa olevat asiakirjat pystytään kohdentamaan vietäviin tuote-eriin lähetyskohtaisesti.

3.2

Ilmoita osoite, missä tuotteiden alkuperän osoittavaa aineisto säilytetään Suomessa sekä arkistointitapa
(sähköinen tai paperinen). Jos aineisto on sähköisessä muodossa, ilmoita ohjelmiston nimi.
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