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Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset tuonnissa, suuntaa antava taulukko 
12.5.2023 

Alkuperämaa Alkuperäselvitys: 
alkuperätodistus 

Muu alkuperäselvitys kuin 
alkuperätodistus 

Enintään jos ei valt. eikä 
rekisteröity viejä, euroa 

Alkuperäselvityksen 
voimassaoloaika (kk) 

ETA (Efta): f) 
Islanti 
Liechtenstein 
Norja 

EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Sveitsi (Efta) f)  EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

  
  

    

Färsaaret f) EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Algeria f) EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Marokko f) ja Länsi-Sahara f) EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 
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Alkuperämaa Alkuperäselvitys: 

alkuperätodistus 
Muu alkuperäselvitys kuin 
alkuperätodistus 

Enintään jos ei valt. eikä 
rekisteröity viejä, euroa 

Alkuperäselvityksen 
voimassaoloaika (kk) 

Tunisia f) EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

  
  

    

 Egypti f) EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Jordania f)  EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

  
  

    

Libanon f) EUR.1  Kauppalaskuilmoitus a) b) c) 6 000 4 

          

Syyria g)  EUR.1  EUR.2-lomake d) Ei käytössä 5 

          

Israel f) EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

  
  

    

Länsiranta ja Gaza 
(Palestiina) f) 

EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

   
    

Turkki, tulliliittotuotteet f4)  A.TR. E)  Ei käytössä Ei käytössä 4 
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Alkuperämaa Alkuperäselvitys: 

alkuperätodistus 
Muu alkuperäselvitys kuin 
alkuperätodistus 

Enintään jos ei valt. eikä 
rekisteröity viejä, euroa 

Alkuperäselvityksen 
voimassaoloaika (kk) 

Turkki, hiili- ja terästuotteet f)  EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Turkki, maataloustuotteet f) EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Albania f)  EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Pohjois-Makedonia f)  EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Montenegro f)  EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Bosnia ja Hertsegovina f)  EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Serbia f)  EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Kosovo f)  EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 
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Alkuperämaa Alkuperäselvitys: 

alkuperätodistus 
Muu alkuperäselvitys kuin 
alkuperätodistus 

Enintään jos ei valt. eikä 
rekisteröity viejä, euroa 

Alkuperäselvityksen 
voimassaoloaika (kk) 

Moldova f)  EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Georgia f) EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Ukraina f) EUR.1 tai EUR- 
MED f1) 

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-
kauppalaskuilmoitus a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Andorra f3)  EUR.1 Alkuperäilmoitus a) b) c) h)  6 000 4 

          

Ceuta ja Melilla f3)  EUR.1 Alkuperäilmoitus a) b) c)  6 000 4 

          

Kanada f5) Ei käytössä Alkuperäilmoitus a2)  Ei käytössä 12 

          

Japani Ei käytössä Alkuperävakuutus a3) myös useille 
lähetyksille 
Tuojan tieto a6) 

Ei käytössä 12 

          

Iso-Britannia Ei käytössä  Alkuperävakuutus a5) myös useille 
lähetyksille 
Tuojan tieto a6) 

Ei käytössä 12 



5 
 
Alkuperämaa Alkuperäselvitys: 

alkuperätodistus 
Muu alkuperäselvitys kuin 
alkuperätodistus 

Enintään jos ei valt. eikä 
rekisteröity viejä, euroa 

Alkuperäselvityksen 
voimassaoloaika (kk) 

          

Etelä-Korea Ei käytössä Alkuperäilmoitus a) b) c) 6 000 12 

          

Singapore f3)  Ei käytössä  Alkuperävakuutus a4)  
Rekisteröity viejä  

Ei käytössä 12 

    
 

    

Vietnam  EUR.1 Alkuperäilmoitus b)  6 000 12 

          

Meksiko f3)  EUR.1 Kauppalaskuilmoitus a) b) c)  6 000 10 

          

Chile f3)  EUR.1 Kauppalaskuilmoitus a) b) c)  6 000 12 

          

Kolumbia, Peru, Ecuador EUR.1 Kauppalaskuilmoitus a) b) c)  6 000 12 

          

Keski-Amerikka  EUR.1 Kauppalaskuilmoitus a) b) c)  6 000 12 

          

GSP, rekisteröity viejä  Ei käytössä  Alkuperävakuutus a1) b) c1)  6 000 12 
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Alkuperämaa Alkuperäselvitys: 

alkuperätodistus 
Muu alkuperäselvitys kuin 
alkuperätodistus 

Enintään jos ei valt. eikä 
rekisteröity viejä, euroa 

Alkuperäselvityksen 
voimassaoloaika (kk) 

CARIFORUM-valtiot (EPA) EUR.1 Kauppalaskuilmoitus a) b) c)  6 000 10 

          

Tyynenmeren valtiot (EPA) g)  EUR.1 Kauppalaskuilmoitus a) b) c)  6 000 10 

          

ESA-valtiot (EPA) g)  EUR.1 Kauppalaskuilmoitus a) b) c)  6 000 10 i)  

          

Zimbabwe, Madagaskar g) (ESA, 
EPA) 

Ei käytössä Kauppalaskuilmoitus viejältä, joka 
on REX-rekisteröity a1) c1)  

6 000 10 

 
  

 
    

Kamerun (EPA)  EUR.1 Kauppalaskuilmoitus a) b) c)  6 000 10 

          

SADC-valtiot (EPA) g)  EUR.1 Alkuperäilmoitus a) b) c)  6 000 10 

          

Norsunluurannikko (EPA)  Ei käytössä Alkuperäilmoitus viejältä, joka on 
REX-rekisteröity, a1) c1)  

6 000 10 

    
 

    

Ghana (EPA)  EUR.1 j)  Alkuperäilmoitus a) b) c) j) 6 000 10 

    
 

    

MMA-maat EUR.1 Alkuperäilmoitus a) b) c)  10 000 10 
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Huomautuksia: 
a) Valtuutettu viejä kaikenarvoisille lähetyksille 
a1) Rekisteröity viejä kaikenarvoisille lähetyksille 
a2) Kanada: Kaupallisessa tuonnissa alkuperäilmoitukseen sisältyy aina viejän yritysnumero 
a3) Japani: Alkuperävakuutukseen on aina sisällyttävä viejän yritysnumero, jos viejällä sellainen on 
a4) Singapore: Alkuperävakuutus rekisteröidyltä viejältä 1.1.2023 alkaen 
a5) Britannia: Alkuperävakuutukseen on aina sisällytettävä viejän EORI-numero, jos viejälle 
sellainen on 
a6) Etuuskohteluvaatimuksen on perustuttava sellaisiin tuojan hallussa jo oleviin tietoihin, joilla pystytään osoittamaan, että tuotava tavara on sopimuksen 
alkuperäsääntöjen mukainen toisen sopimusosapuolen alkuperätuote. 
b) Kaikki viejät esitettyyn lähetyksen enimmäisarvoon asti 
c) Alkuperätuotteiden sallittu enimmäisarvo lähetyksessä, kun viejä ei ole valtuutettu viejä 
c1) Alkuperätuotteiden sallittu enimmäisarvo lähetyksessä, kun viejä ei ole rekisteröity viejä 
d) Syyria: Vain alkuperätuotteita sisältäville postilähetyksille 
e) Turkki: Vapaassa liikkeessä olon osoittavan A.TR.-todistuksen voi vahvistaa myös valtuutettu viejä 
f) PEM-siirtymäsäännöissä tullinpalautuksia koskeva kielto on poistunut kaikilta muilta paitsi HS-nimikkeistön jaksoihin 50–63 kuuluvilta tekstiilituotteilta. 
Tullinpalautuskieltoa sovelletaan PEM-yleissopimuksessa, jonka mukaan ei ole mahdollista saada palautusta sellaisista  
ei-alkuperäaineksista aiemmin maksetuista tulleista, joita on käytetty etuustullilla vietävän tuotteen valmistukseen. Tullinpalautuskieltoa sovelletaan tietyin 
osin myös Euro-Välimeri-kaupassa (EUROMED).(ks. myös huomautukset f1) ja f2)    
f1) EUR-MED-tavaratodistus on käytössä vain PEM-yleissopimuksen ja EUROMED-alueen kaupassa. 
f2) PEM-yleissopimuksessa ja siirtymäsäännöissä on käytössä alkuperäilmoitus. PEM-yleissopimuksessa on lisäksi käytössä EUR-MED-alkuperäilmoitus.  
EUROMED-alueella on käytössä PEM-yleissopimuksen alkuperäilmoitusta ja EUR-MED-alkuperäilmoitusta vastaavat samanmuotoiset kauppalaskuilmoitus 
ja EUR-MED-kauppalaskuilmoitus. 
f3) Tullinpalautuskieltoa sovelletaan  
f4) Tullinpalautuskieltoa sovelletaan, mutta Turkki voi soveltaa käytettyihin ei-alkuperäaineksiin sovellettavaa EU-tullia, jos tämä tulli on alhaisempi kuin 
Turkin tulli. 
f5) Kanada, tullinpalautuskieltoa sovelletaan 21.9.2020 lähtien 
g) Myös GSP-kohtelu mahdollinen alkuperämaasta, tuotteesta ja alkuperäselvityksestä riippuen 
h) Andorra: Alkuperäselvitys vaaditaan vain tulliliittoon kuulumattomilta maataloustuotteilta 
i) Neljän kuukauden lisävoimassaoloaika on mahdollista saada kumulaatioalueella olevassa kauttakuljetusmaassa. 
j) Voimassa 19.8.2023 asti, jonka jälkeen siirtyminen 20.8.2023 REX-rekisteröidyn viejän järjestelmään  
 
Edellä olevassa yhteenvedossa on lueteltu etuuskohtelun myöntämisen edellytyksenä esitettävät alkuperäselvitykset ja niiden arvorajat. Alkuperäselvitykset 
on lueteltu etuuskohtelun myöntämisen perustana olevien sopimusten ja järjestelyjen mukaisesti maaryhmittäin, maittain ja alueittain. 
 
Yhteenvedon ensimmäisessä sarakkeessa on lueteltu maaryhmät, maat ja alueet alkuperäkohteluun oikeuttavien sopimusten ja järjestelyjen mukaisesti. 
Toisessa sarakkeessa on ilmoitettu esitettävän alkuperätodistuksen tai muun kohteluun oikeuttavan todistuksen nimi: EUR.1-tavaratodistus, EUR-MED-
tavaratodistus, A.TR.- tavaratodistus (Turkin tulliliittotuotteet) tai muu alkuperätodistus. Todistuksen tulee olla toimivaltaisen viranomaisen vahvistama. 
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Kolmannessa sarakkeessa on ilmoitettu vaihtoehtoiset alkuperäselvitykset sekä niitä koskevien lähetysten enimmäisarvot. Vaihtoehtoisia alkuperäselvityksiä 
ovat kauppalaskuilmoitus, alkuperäilmoitus, alkuperävakuutus ja EUR-MED-kauppalaskuilmoitus. Huomautuksia-kohdassa on esitetty, milloin ja millä 
edellytyksillä vaihtoehtoisia alkuperäselvityksiä voidaan käyttää. 
 
Neljännessä sarakkeessa on ilmoitettu alkuperäselvityksen voimassaoloaika. Alkuperäselvitys on esitettävä määrämaan tulliviranomaiselle sen 
voimassaoloaikana. Määräajan jälkeen esitetyt alkuperäselvitykset voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksissa. 
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