Tariffoinnin ja tavaraopin perusteet, 1.osa – verkkoseminaarin kysymykset

Miten tariffointi periaatteessa menee ei-WCO-jäsenmaissa? Ei varmaan HS käytössä? Mitkä
on isoimmat maat, jotka ei WCO:n jäseniä? Kiitos.
Tavaran luokittelun periaatteet ovat luultavasti samat sekä WCO:n jäsenmaissa/maaryhmissä että
sen ulkopuolella. Ulkopuolisissa maissa sovellettavia nimikkeistöjä emme tosin tiedä. Isoja
kauppakumppaneja ei WCO:n ulkopuolisista maista löydy. WCO:n sivuilta voi tarkistaa mitkä ovat
jäsenmaita.
Voidaanko tuonnissa käyttää cn-nimikkeistöä, ei Taric ?
Tuonnissa kolmansista maista pitää käyttää Taricia. Intrastat-ilmoittamisessa on oma ”tuontinsa”,
joka on sisäkauppaa ja jossa käytetään CN-nimikettä.
Onko väärin käyttää joka tapauksessa Taric-nimikettä, jos on epävarma? Riittääkö CN?
Voi toki käyttää, jos järjestelmään saa syötettyä kymmenen numeroa eikä ohjelma ilmoita virheestä.
Ellei saa syötettyä tai lomakkeella ole tilaa enemmille kuin 8:lle numerolle, CN-taso on oikea.
Voiko viennissä ilmoittaa Taricin?
Katso edellinen vastaus.
Maahantuoja siis vastaa oikeasta Taric-nimikkeestä. Jos esim. intialainen viejä laittaa
laskulleen HS:ään perustuvan oman koodinsa, joka voi olla esim. 8 nroa, suomalainen
maahantuoja kuitenkin vastaa muuttamaan sen Taric-koodiksi?
Kyllä, intialaisen viejän ilmoittamista numeroista HS-koodin osuus eli 4-6 ensimmäistä vasemmalta
lukien voidaan hyödyntää Taric-koodia luotaessa.
Mistä löytääkään selitykset niille käyttötariffin "koodeille", esim. TN701? Meni kuunnellessa
ohi.
Koodeja, esim TN701 kutsutaan alaviitteiksi. Ne löytyvät käyttötariffin osiosta 3 Tullin
nettisivuilta. Ei tarvitse mennä EUR-Lexiin. Ko. alaviite kylläkin usein ohjaa Euroopan Unionin
viralliseen lehteen katsomaan lisätietoa. Linkki alaviitteisiin.
Säädösnumeron perusteella voi hakea Eurlexistä tai jopa Googlellakin näyttää nykyään. Katso
kuitenkin, mille sivustolle Google sinut ohjaa!
Mistä löytyy 10-numeroinen käyttötariffi?
PDF-versio löytyy Tullin verkkosivuilta - Käyttötariffi.
Ajantasaisin sähköinen versio löytyy Euroopan komission verkkosivuilta.

Poistuuko jossakin vaiheessa kaksinkertainen Intrastat-tilastointi EUssa? Nyt EU-maahan
myyvä yritys tekee 8- (CN-)numeroisen Intrastat-ilmoituksen lähettävän maan tullille ja
toisaalta ostava yritys tekee omalle tullille vastaavan ilmoituksen. Kaksinkertainen työ ja
lisäarvo ei ole kovin suuri.
Intrastatin kynnysarvot ovat eri suuruisia eri jäsenvaltioissa. Jäsenvaltio määrittelee kynnysarvon
itse. Tämä on yksi syy miksi ilmoituksia annetaan jäsenvaltioihin, ei vain yhteen maahan.
Intrastatin modernisointi on ollut käynnissä vuodesta 2012 alkaen ja joulukuussa 2016 on tehty
asetusmuutosehdotus tältä osin (FRIBS-asetus). Neuvoston tilastoryhmä aloittaa asetuksen
käsittelyn vuonna 2018, joten se tullee voimaan aikaisintaan vuonna 2020. Lisätietoja EU-maiden
välisen kaupan tilastoinnista löytyy täältä.
Olisi hyvä korostaa, että vastuu oikean Taric-nimikkeen antamisesta tullauksella tai
huolintaliikkeelle on maahantuojalla/viejällä.
Olemme samaa mieltä.
Hyvä olisi myös korostaa, että Taricin kautta ei pysty tariffoimaan. Huomautusten yms.
tärkeys esiin.
Olemme samaa mieltä.

Onko CN nimikkeistöä saatavilla englannin kielellä?
Cn-nimikkeistö löytyy Tullin verkkosivuilta myös englanniksi.
Olisi hyvä korostaa, että vastuu oikean Taric-nimikkeen antamisesta tullauksella tai
huolintaliikkeelle on maahantuojalla/viejällä.
Myös huolintaliikkeiden olisi hyvä olla asiakkaisiin yhteydessä oikean tiedon saamiseksi.
Olemme samaa mieltä.
Miten tällainen eri maiden välinen nimiketulkintaristiriita pitäisi käytännön viennissä
ratkaista?
Suomessa/Euroopan yhteisössä toimiva yritys noudattaa Suomen/EY:n tulkintaa ja ohjeistusta.
Milloin on tulossa seuraava HS-muutos?
Vuonna 2022
Mistä saa HS-nimikkeistö muutosavaimen? CN muunnosavain löytyy.
HS-nimikkeistön muutosavain löytyy Tullin verkkosivuilta.

