Tariffoinnin ja tavaraopin perusteet, 2. osa, 8.11.2017 – verkkoseminaarin
kysymykset
Kirjansitomakoneet 8440100000, osat 8440900000. Saako "osat" nimikettä käyttää vain, jos
ko. osa on käytettävissä vain ja ainoastaan tähän kyseiseen laitteeseen ja sen valmistukseen?
Eli ei käytettävissä vaikka johonkin muuhun (toisen nimikkeen alaiseen) koneeseen, esim.
joku ruuvi? Vai pitääkö tämmöinen ruuvi tariffoida ruuveihin, vaikka ko. firma käyttäisi sitä
kirjansitomakoneen valmistukseen?
Vastaus: Pääsääntö on, että "osat" nimikettä voi käyttää vain, jos ko. osa on käytettävissä vain ja
ainoastaan tähän kyseiseen laitteeseen ja sen valmistukseen.
XVI jakson (mm. 84 ryhmä) huomautus 1.g sulkee pois XV jakson 2 huomautuksen mukaiset
epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat, kuten ruuvit, ja ohjaa luokittelemaan ne XV-jaksoon
(mm.73 ryhmä).
Saman jakson 2. huomautus ohjaa lisää osien luokittelua.
Eli ruuvi pitää tariffoida ruuveihin, vaikka ko. firma käyttäisi sitä kirjansitomakoneen
valmistukseen.
Ovatko huomautuksen kansallisia vai esim. EU-tasoisia?
Vastaus: Eivät ole kansallisia, vaan WCO- ja EU-tasoisia.
Luokitellaanko ilmakiväärit, tarkkuuskiväärit, metsästyskiväärit ja sotilaskiväärit samaan
vai eri nimikkeisiin?
Vastaus: Sotilaskiväärit luokitellaan nimikkeeseen 9301sota-aseet. Tarkkuuskiväärit ja
metsästyskiväärit, joiden toiminta perustuu räjähtävän panoksen palamiseen, luokitellaan
nimikkeeseen 9303. Ilmakiväärit luokitellaan nimikkeeseen 9304.
Saataisiinko tässä esityksessä näistä tulkintasäännöistä muutama käytännöllinen
yksityiskohtainen esimerkki vaihe vaiheelta muutamasta tavarasta kirjallisena?
Vastaus: Harmonoidun järjestelmän selityksissä on käyty läpi tulkintasääntöjä käytännöllisin
esimerkein osa 1:en sivuilla 11-19 . Kyse on sen verran laajasta kokonaisuudesta, että
käytännöllisempää on lukea esimerkit sieltä suoraan.
Miten voi luokitella luotisuojaliivin? Käyttötarkoituksen mukaan, raaka-aineiden mukaan
(isoin % osuus; sisällys + päällinen) vai jonkun muun?
Vastaus: Luotiliiville ei ole olemassa käyttötarkoituksen mukaista tullinimikettä. Luokittelu
tapahtuu raaka-aineiden, lähinnä päällisen mukaan.
Esimerkiksi Suomi on antanut erilaisille luotiliiveille viisi sitovaa tariffitietoa nimikkeeseen
63079098. Mainitut päätökset löytyvät täältä.
Jos kysyn neuvoa tullilta tavaran tariffoinnissa ja vastaanottajan tulli on eri mieltä
nimikkeestä, miten asia ratkaistaan?

Vastaus: Suomessa ja EU:ssa nimikkeitä ilmoitettaessa noudatetaan Suomen ja EU:n viranomaisen
neuvoja.
Miten paljon / miten usein näitä nimikeasioita ratkaistaan oikeudessa?
Vastaus: Hyvin vähän. Vain muutamia vuositasolla sekä Suomessa että EU:ssa.
Ovatko nämä sitovat tariffitietovastaukset julkisia? Jos ovat, mistä löytyvät?
Vastaus: Ovat julkisia. Sitovasta tariffitiedosta löydät lisätietoja täältä.
Missä tullimenettelyissä mitkä HS, CN ja Taric käytetään?
Vastaus: Niitä käytetään seuraavasti:
•
•
•

tuonti: 10 numeroa + mahdolliset 4-merkkiset lisäkoodit eli Taric-nimike ja mahdolliset
lisäkoodit
vienti ja sisäkaupan tilastointi (Intrastat): 8 numeroa eli CN-nimike. Sisäkaupan tilastointi
tosin ei ole tullimenettely.
6-numeroisia eli HS-nimikkeitä käytetään vain WCO:ssa

