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Beskrivning
Statistiken beskriver import av varor till Finland för förädling, export av varor som förädlats i Finland, export av varor från
Finland för förädling utomlands och import av varor tillbaka till Finland som förädlats utomlands.
Uppgiftsinnehåll
Med förädling avses en vara som importeras eller exporteras utan vederlag och som returneras till avgångslandet efter s.k.
lönearbete. Vid import för förädling antecknas varans värde i statistiken och när varan returneras till avgångslandet
antecknas varans värde utökat med förädlingens värde. Förädlade varor ingår också i handelsstatistiken.
Av statistiken framgår värdet av varorna som importerats och exporterats för förädling enligt KN-grupp samt värdet på varor
som varit för förädling i Finland och exporterats och värdet för varor som förädlats utomlands och importerats enligt KNgrupp.
Dessutom presenterar statistiken värdet av de varor som importerats för förädling till Finland och värdet av varorna som
exporterats efter förädling i Finland, gällande de viktigaste nomenklaturerna och länderna enligt kapitel 4 i KN.
Metod för datainsamling
Statistikuppgifterna gällande förädlingsvaror samlas för EU-ländernas del in med Intrastat-deklarationer och gällande andra
än EU-länder genom förtullningssystemet.
Klassificeringar
Statistikföringen av varor grundar sig på EU:s kombinerade nomenklatur, KN (Combined Nomenclature, CN). Export
statistikförs per bestämmelseland enligt FOB-värdet ("free on board") och import per ursprungsland enligt CIF-värdet ("cost,
insurance and freight").
Länderklassificeringen grundar sig på kommissionens förordning (EG, 1833/2006) om nomenklaturen avseende länder och
territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan. Landkoderna motsvarar
koderna enligt den internationella standarden ISO/DIS 3166.
Uppdateringsfrekvens
Årligen
Tidpunkt för färdigställande och publikation
Statistiken publiceras inte mera (från år 2005). Uppgifter som är nyare än år 2004 fås på skild anmodan från Tullens
statistik.
Tidsserie
Information finns från och med år 1981. Uppgifter i elektronisk form finns gällande åren 2000-2004 på CD-rom. Äldre
uppgifter än dessa finns på papper i arkivet.
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