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Tilanne 1.9.2020, suuntaa antava luettelo, (GSP:n NO-, CH-, TR- kumulaatiota ei ole otettu tässä
huomioon)
Viennissä Japaniin, Kanadaan, Vietnamiin, MMA:lle ja EU:n GSP-järjestelmän edunsaajamaahan viejän tulee olla rekisteröitynyt
tullissa EU:n REX-tietokantaan laatiakseen etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäselvityksiä.
Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset viennissä EU:n sopimusmaihin ja tietyille alueille:
Viennin kohdemaa

Alkuperäselvitys:
todistus

Muu alkuperäselvitys
kuin todistus

ETA (Efta): f) j)
- Islanti
- Liechtenstein
- Norja
Sveitsi (Efta) f)

EUR.1 tai EURMED

Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MED-- " -a)b)c)

Libanon f)

EUR.1 tai
EUR-MED
EUR.1 tai
EUR-MED
EUR.1 tai
EUR-MED
EUR.1 tai
EUR-MED
EUR.1 tai
EUR-MED
EUR.1 tai
EUR-MED
EUR.1 tai
EUR-MED
EUR.1

Syyria

EUR.1

Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MED-- " -a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MED-- " -a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MED-- " -a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MED-- " -a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MED-- " -a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MED-- " -a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MED-- " -a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus
a)b)c)
EUR.2-lomake d)

Färsaaret f)
Algeria j) k)
Marokko j) k)
ja Länsi-Sahara j) k)
Tunisia j) k)
Egypti k)
Jordania k)

Enintään, jos
ei valt. eikä
rekist. viejä,
euroa
6 000

Alkuperäselvitysten käytön tarkoitus ja
rajoitukset sekä muut huomautukset
Oikeuttavat sopimuksen mukaiseen
etuuskohteluun viennin kohdemaassa
(tullittomuus tai tullinalennus).

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

2 590

EUR.1 tai EUR.2-lomake voidaan antaa
alkuperätuotteille viennissä, jos on
kysymyksessä kahdenvälisen kumulaation¹
soveltaminen EU:n ja Syyrian välillä. Muissa
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Viennin kohdemaa

Alkuperäselvitys:
todistus

Muu alkuperäselvitys
kuin todistus

Enintään, jos
ei valt. eikä
rekist. viejä,
euroa

Israel f)

EUR.1 tai EURMED

Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MED-- " -a)b)c)

6 000

Länsiranta ja Gaza
(Palestiina) k)

EUR.1 tai

Kauppalaskuilmoitus tai

6 000

EUR-MED
A.TR. e)

EUR-MED-- " -a)b)c)
-

Turkki, hiili- ja
terästuotteet f)

EUR.1 tai EURMED

Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MED-- " -a)b)c)

6 000

Turkki,
perusmaataloustuotteet f)

EUR.1 tai EURMED

Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MED-- " -a)b)c)

6 000

Albania f)

EUR.1 tai EURMED

Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MEDkauppalaskuilm. a)b)c)

6 000

Turkki, tulliliittotuotteet j)
f)

Alkuperäselvitysten käytön tarkoitus ja
rajoitukset sekä muut huomautukset
tilanteissa alkuperä osoitetaan luotettavalla
asiakirjanäytöllä, esim. valmistajalta
saadulla selvityksellä.
Oikeuttavat sopimuksen mukaiseen
etuuskohteluun viennin kohdemaassa
(tullittomuus tai tullinalennus).
Kuten edellä

A.TR.-todistusta käytetään
tulliliittotuotteille eli muille kuin hiili-, teräsja perusmaataloustuotteille. A.TR.-todistus
osoittaa vapaassa liikkeessä olon ja oikeuttaa
tullittomuuteen.
Hiili- ja terästuotteiden (=
vapaakauppatuotteet) on oltava
alkuperätuotteita. EUR.1/EUR-MEDtodistus tai kauppalaskuilmoitus/EURMED-kauppalaskuilmoitus oikeuttavat
sopimuksen mukaiseen kohteluun viennin
kohdemaassa (tullittomuus tai alennettu
tulli).
Perusmaataloustuotteiden (=
vapaakauppatuotteet) on oltava
alkuperätuotteita. EUR.1-/EUR-MEDtodistus tai kauppalaskuilmoitus/EURMED-kauppalasku-ilmoitus oikeuttavat
sopimuksen mukaiseen kohteluun viennin
kohdemaassa (tullittomuus tai alennettu
tulli).
Oikeuttavat sopimuksen mukaiseen
etuuskohteluun viennin kohdemaassa
(tullittomuus tai tullinalennus).
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Viennin kohdemaa

Alkuperäselvitys:
todistus

Muu alkuperäselvitys
kuin todistus

Pohjois-Makedonia f)

EUR.1 tai EURMED

Montenegro f)

EUR.1 tai EURMED

Bosnia ja Hertsegovina f)

EUR.1 tai EURMED

Serbia f)

EUR.1 tai EURMED

Kosovo f)

EUR.1 tai EURMED

Moldova f)

EUR.1 tai EURMED

Georgia f)

EUR.1 tai EURMED

Ukraina f)

EUR.1 tai EURMED

Andorra f) i)

EUR.1

Ceuta ja Melilla f)

EUR.1

Kauppalaskuilmoitus
a)b)c)

Kanada f*), REX
Japani, REX

Ei käytössä
Ei käytössä

Alkuperäilmoitus a1)b)c1)
Alkuperävakuutus
a1)b)c1)

Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MEDkauppalaskuilm. a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus tai
EURMEDkauppalaskuilm. a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MEDkauppalaskuilm. a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MEDkauppalaskuilm. a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus tai
EUR-MEDkauppalaskuilm. a)b)c)
Alkuperäilmoitus tai
EUR-MEDalkuperäilmoitus a)b)c)
Alkuperäilmoitus tai
EUR-MEDalkuperäilmoitus a)b)c)
Alkuperäilmoitus tai
EUR-MEDalkuperäilmoitus a)b)c)
Alkuperäilmoitus a)b)c)

Enintään, jos
ei valt. eikä
rekist. viejä,
euroa
6 000

Alkuperäselvitysten käytön tarkoitus ja
rajoitukset sekä muut huomautukset
Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Annetaan vain alkuperätuotteita oleville
maataloustuotteille etuuskohtelun saamista
varten (muille tavaroille tulliton kohtelu
tulliliittosopimuksen nojalla).
Oikeuttavat sopimuksen mukaiseen
etuuskohteluun viennin kohdemaassa
(tullittomuus tai tullinalennus).
Kuten edellä
Kuten edellä

6 000
6 000
6 000, vain
rekisteröity
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Viennin kohdemaa

Alkuperäselvitys:
todistus

Muu alkuperäselvitys
kuin todistus

Vietnam, REX

Ei käytössä

Etelä- Korea
Singapore f)
Meksiko f)

Ei käytössä
Ei käytössä
EUR.1

Chile f)

EUR.1

Alkuperävakuutus
a1)b)c1
Alkuperäilmoitus a)b)c)
Alkuperäilmoitus a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus
a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus
a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus
a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus
a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus
a)b)c)
Alkuperävakuutus
a1)b)c1)

Kolumbia, Peru ja Ecuador EUR.1

Enintään, jos
ei valt. eikä
rekist. viejä,
euroa
viejä useille
lähetyksille
6 000
6 000
6 000
6 000

Alkuperäselvitysten käytön tarkoitus ja
rajoitukset sekä muut huomautukset

Kuten edellä
Kuten edellä
Kuten edellä
Kuten edellä
Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Kuten edellä

6 000

Keski-Amerikka

EUR.1

Etelä-Afrikka

EUR.1

GSP-maat, REX

Ei käytössä

CARIFORUM-valtiot
(EPA) j)

EUR.1

Kauppalaskuilmoitus
a)b)c)

6 000

Tyynenmeren valtiot
(EPA) j)
ESA-valtiot (EPA)j),REX

EUR.1

6 000
6 000

Kuten edellä

SADC- valtiot(EPA)j)
Norsunluurannikko
(EPA)j)
Keski-Afrikka (EPA)j)
AKT-maat,
markkin.pääsyas. j)

EUR.1
EUR.1

Kauppalaskuilmoitus
a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus
a1)b) c)
Alkuperäilmoitus a)b)c)
Kauppalaskuilmoitus
a)b)c)
Alkuperäilmoitus a)b)c)
---

Alkuperävakuutus vain sellaisille EU:n
alkuperätuotteille, jotka viedään GSPmaihin jalostusta varten (kumulaation¹
soveltaminen) sekä jälleenviennissä EU:sta
Norjaan ja Sveitsiin tullattavaksi.
Oikeuttavat sopimuksen mukaiseen
etuuskohteluun viennin kohdemaassa
(tullittomuus tai tullinalennus).
Kuten edellä

6 000
6 000

Kuten edellä
Kuten edellä

6 000

Kuten edellä
EUR.1 tai tavarantoimittajan ilmoitus
voidaan antaa viennissä EU:n

Ei käytössä

EUR.1
EUR.1

5(6)
Viennin kohdemaa

kaikki MMA j) REX

Alkuperäselvitys:
todistus

Muu alkuperäselvitys
kuin todistus

Enintään, jos
ei valt. eikä
rekist. viejä,
euroa

Ei käytössä

Alkuperävakuutus
a1)b)c1)

10 000

lisäksi Ranskan Polynesia, Ei käytössä
Saint-Pierre ja Miquelon
sekä Uusi-Kaledonia j)REX

Alkuperävakuutus
a1)b)c1)

10 000

Alkuperäselvitysten käytön tarkoitus ja
rajoitukset sekä muut huomautukset
alkuperätuotteille, jos niihin tullaan
kohdemaassa soveltamaan kumulaatiota¹.
Alkuperävakuutus tai tavarantoimittajan
ilmoitus voidaan antaa viennissä EU:n
alkuperätuotteille, jos niihin tullaan
kohdemaassa soveltamaan kumulaatiota¹.
Oikeuttavat etuuskohteluun viennin
kohdemaassa (tullittomuus tai
tullinalennus).

Huomautuksia:
a)
Valtuutettu viejä kaikenarvoisille lähetyksille,
a1) Kanada, Japani, Vietnam, ESA- valtiot sekä GSP ja MMA: Rekisteröity viejä kaikenarvoisille lähetyksille
b)
Kaikki viejät esitettyyn lähetyksen enimmäisarvoon asti
c)
Alkuperätuotteiden sallittu enimmäisarvo lähetyksessä, kun viejä ei ole valtuutettu viejä
c1)
Kanada, Japani, Vietnam, ESA-valtiot sekä GSP ja MMA: Alkuperätuotteiden sallittu enimmäisarvo lähetyksessä, kun viejä ei ole rekisteröity viejä
d)
Syyria: Vain alkuperätuotteita sisältäville postilähetyksille
e)
A.TR.-todistuksen voi vahvistaa myös valtuutettu viejä
f)
Tullinpalautuskieltoa sovelletaan ²
f*)
Kanada, tullinpalautuskieltoa sovelletaan 21.9.2020 lähtien
i)
Andorra: Alkuperäasiakirjan antaminen koskee vain HS-ryhmien 1-24 maataloustuotteita.
j)
Kumulaation soveltamista varten voidaan tarvittaessa käyttää myös tavaratoimittajan ilmoituksia EU-maiden keskinäisen kaupan lisäksi
seuraavissa sopimuksissa: ETA, Marokko, Tunisia, Algeria, Japani, Kanada, EPA-sopimukset, AKT (markkinoillepääsyasetus), ja MMA (täyskumulaatio).
Turkki-kaupassa (paneurooppalainen ja EUR-MED-kumulaatio) tavarantoimittajan ilmoituksella osoitetaan etuuskohtelualkuperä vapaan liikkeen
osoittamisen (A.TR.) ohella.
k)
Euro-Välimeri (EUR-MED)-kumulaatiota sovellettaessa tai annettaessa EUR-MED-alkuperäselvitys, on tullinpalautuskieltoa noudatettava, ks.
lisähuomautukset.
Lisähuomautuksia:
¹ Kumulaatiolla tarkoitetaan alkuperäsäännöissä tuotteen alkuperäaseman kertymistä eli kumuloitumista sopimuspuolten alkuperäaineksista tai näissä
maissa vaiheittain tapahtuneen valmistuksen tuloksena. Sopimuksen osapuolten alkuperäaineksia voidaan siis valmistuksessa käyttää vapaasti, edellyttäen
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kuitenkin, että näiden ainesten alkuperäasema pystytään aina tarvittaessa todistamaan. Eräät EU:n kahdenväliset vapaakauppasopimukset on
kumulaatiomielessä yhdistetty yhdeksi laajaksi paneurooppalaiseksi kumulaatioalueeksi: EU, Eta/Efta-maat (Sveitsi (ei Etassa), Norja, Islanti ja
Liechtenstein) ja Turkki. Alue on laajentunut vielä tästäkin, kun useimmat Välimeren alueen maat ovat tulleet mukaan tähän kumulaatioon (Euro-Välimeri
-kumulaatio).
Myös kehitysmaat muodostavat eri sopimusten ja järjestelyjen puitteissa kumulaatioalueita, joissa kumulaation laajuus ja luonne vaihtelevat.
² Tullinpalautuskieltoa sovelletaan tietyin osin myös Euro-Välimeri-kaupassa. Tällä hetkellä sitä sovelletaan k) -kirjaimella merkittyjen maiden kaupassa
silloin, kun sovelletaan EUR-MED-kumulaatiota tai annetaan EUR-MED-todistus tai -kauppalaskuilmoitus.

