Statistikbeskrivning: Landsskapsspecifik statistik över utrikeshandeln med varor (2009-2012)
Den landskapsspecifika statistiken över utrikeshandeln med varor grundar sig på sådana uppgifter om värdet på exporten
och importen som tillställts av företag som bedriver utrikeshandel. I statistiken ingår därmed även branscherna inom partioch detaljhandeln, eventuella återexportörer samt varuhandeln som bedrivs av företag inom servicebranscher.
Utrikeshandeln med tjänster ingår inte i denna statistik. Statistiken beskriver varuhandeln som överskrider statsgränsen
enligt det landskap där import- och exportförfarandena har genomförts. Av statistiken framgår inte var själva produktionen
har skett eller var varorna har varit lagrade.
Denna statistik grundar sig på uppgifterna för de företag vars värde på exporten eller importen av varor
a) överskrider 12 000 euro om året och är fördelad på minst två månader, eller
b) överskrider 120 000 euro om året.
Värdet på utrikeshandeln för de företag som faller utanför denna definition har grupperats under kategorin ”Okänd”.
Uppgifterna om internhandeln, dvs. handeln EU-medlemsländerna emellan, insamlas i Intrastat-systemet från
uppgiftsskyldiga aktörer. I systemet ingår endast företag som överstiger det årligen fastställda tröskelvärdet. De enda
tillgängliga uppgifterna om den EU-interna handeln som förs av företag som inte ingår i Intrastat-systemet är de uppgifter
som ingår i deklarationerna som via mervärdesskattesystemet lämnas till skattemyndigheten. Uppgifterna om
externhandeln, dvs. handeln med länder utanför EU, fås från förtullningsystemet.
Exporten av varor statistikförs vid Finlands gräns enligt FOB-värdet ("free on board") och importen av varor statistikförs vid
Finlands gräns enligt CIF-värdet ("cost, insurance and freight"). Tillgängligt mervärdesskattematerial är totalvärdet på
gemenskapsinterna förvärv och försäljningar. Eftersom mervärdesskattematerialet inte innehåller utrikeshandelns
landsuppgifter eller uppgifter om varuklassificering, kan man för företagen endast statistikföra utrikeshandelns totalvärde för
export och import samt mängder och branscher.
Vid statistikföringen används EG:s näringsgrensklassificering, Nomenclature générale des Activités économiques dans les
Communautés européennes (NACE 2002). I denna statistik kombineras branscherna under industri, handel och övriga
branscher enligt följande:
industri = grupp C: Industri
handel = grupp G: Parti- och detaljhandel; reparation av motorfordon och motorcyklar
övriga branscher = övriga grupper (andra än C och G).
I denna statistik har företaget placerats i ett visst landskap på basis av det av företagets kontor som skickar företagets
uppgifter till Tullen och som är registrerat i Tullens kundregister. Denna uppgift om företagets landskap grundar sig på
postnumret för de kontor som lämnar in deklarationer till Tullen. Vissa företag sköter sina tullärenden endast från sitt
huvudkontor, vilket ökar huvudstadsregionens statistiska andel något. Uppgiften gällande företagets postnummer grundar
sig på registeruppgifter från statistikåret 2009.
Om postnummeruppgiften saknas, används uppgiften om företagets hemort som erhållits från Statistikcentralens företagsoch arbetsställeregister. Om ingendera av de ovan nämnda uppgifterna är tillgängliga, eller om hemortsuppgiftens kod är
200 (betyder utomlands) eller 999 (betyder okänd), grupperas företaget under kategorin ”Okänd”.
Den landskapsspecifika statistiken är inte lagstadgad, utan den har sitt ursprung i uppgifter som insamlats på basis av
bestämmelser gällande statistikföringen av utrikeshandeln med varor, mervärdesskattematerial samt sådana uppgifter om
verksamhetsställe som företagen frivilligt tillställer Tullen.

