Verkkoseminaari 17.5.2017 ASIAKASKYSYMYKSET

YLEISESITYS
Kysymys: Mistä webinaarissa käsitelty materiaali löytyy?
Vastaus: Materiaali on Tullin internet-sivuilla osoitteessa: http://tulli.fi/yritysasiakkaat/tullinasiakkaana/asiakaskoulutus

Keskitetty tuonnin tulliselvitys
Keskitetyn tullauksen luvan voi saada vain AEOC-toimija.
Kysymys: Pitääkö yrityksellä olla itsellään AEOC valtuutus vai riittääkö että valtuutus on asiamiehellä?
Pitääkö keskitetyn tullauksen lupa olla maahantuojalla vai huolintaliikkeellä vai molemmilla?
Vastaus: Lupaa hakevan toimijan pitää olla AEOC. Jos maahantuojalla on keskitetyn
tulliselvityksen lupa, asiamies ei tarvitse sitä (ja sama toisinpäin). Komission ja jäsenmaiden
kesken käydään edelleen keskustelua asiamiehille myönnettävistä luvista ja sallituista
edustusmuodoista tulli-ilmoittamisen yksinkertaistusluvissa, koskien myös keskitetyn
tulliselvityksen lupia.
Kysymys: Onko Tullilla resursseja mikäli isot maahantuojat lähtevät yhtäaikaisesti hakemaan AEOCvaltuutusta?
Vastaus: Tulli tekee aina parhaansa mitä tulee lupahakemusten käsittelyyn.

Hävittäminen
Kysymys: Muuttuuko valmisteverotuotteiden hävittämisen prosessi nykyisestä?
Vastaus: Valmistusverotus on siirtynyt Verohallinnolle. Jatkossakin valmisteverotuotteiden
hävittäminen tapahtuu Tullin valvonnassa. Tulli laatii hävittämisestä hävitystodistuksen ja
toimittaa sen Verohallinnolle.
Hävittämisestä voi lukea lisää täältä: http://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/havittaminenkaupallisessa-liikenteessa

MUUTOKSET LUVISSA
Kysymys: Mistä luvista CD-järjestelmässä on tarkalleen ottaen kyse?

Vastaus: Tulevassa CD-järjestelmän kautta käsitellään useassa unionin jäsenvaltiossa
vaikuttavia lupia. Tämä helpottaa käsittelyä useassa jäsenmaassa samanaikaisesti. Joissain
jäsenmaissa kaikki luvat tullaan käsittelemään CD-järjestelmän kautta.

Kysymys: Uudelleenarvioidaanko valtuutettujen viejien luvat?
Vastaus: Valtuutettujen viejien luvat ovat luvista ainoa poikkeus, joita ei tulla
lainsäädäntömuutosten johdosta uudelleenarvioimaan.

Kysymys: Uusitaanko sidottujen tullitariffien luvat? Koska ne pitää uusia?
Vastaus: Voimassa olevia sidottujen tullitariffien päätöksiä ei uudelleenarvioida.

Kysymys: Millainen vakuuslupien käsittelyaika on tällä hetkellä? Olemme odottaneet jo yli 6 kuukautta.
Vastaus: Vakuuslupien käsittely on valitettavasti tällä hetkellä ruuhkautunut. Vakuusluvissa
täytyy varautua kolmen kuukauden käsittelyaikaan.
Jos yrityksellä on vanha rekisteröidyn asiakkaan lupa, niin kiirettä ei ole. Tulli uudelleenarvioi
nämä luvat viranomaisaloitteisesti.
Kysymys: Milloin kannatta hakea luvan uusimista Sis.jal /ulk.jal umpeutuu vuoden lopulla?
Vastaus: Vähintään kolme kuukautta ennen luvan umpeutumista. Vakuuslupa kannattaa
hoitaa vireille ennen muiden siihen liittyvien lupien hakemista.

TORO
Kysymys: TORO2-mallissa siirronsaajalla on oltava oma TORO-lupa. Millä siirronsaaja hakee TORO-lupaa?
Vastaus: TOROa haetaan lomakkeella 1054s, lomakkeen täyttöohjeet.

REX
Kysymys: Koskeeko REX-rekisteröinti vain GSP-maiden kanssa kauppaa käyviä yrityksiä?
Vastaus: Kyllä tällä hetkellä. REX-rekisteröinti koskee myös Kanadan kanssa käytävää
kauppaa, sikäli kun haluaa hyödyntää vapaakauppasopimusta (CETA).
Kysymys: Eli siis EU-viejän rekisteröidyttävä, jos hyödynnetään CETA:a ja arvo on yli 6 000€?
Vastaus: Kyllä. Vapaakauppasopimusta ei tosin sovelleta vielä tällä hetkellä. Tämän vuoden
ajan voi käyttää vielä myös valtuutetun viejän lupaa ja sen lupanumeroa.
Kysymys: Ajatellen vientiä Kanadaan olisiko hyvä jo ennakoida tulevia muutoksia ja rekisteröityä REXjärjestelmään?
Vastaus: Kyllä

Kysymys: Onko tämä eri rekisteröinti kuin että on saanut valtuutetun viejän luvan (voi ilmoittaa
alkuperätuotteita alkuperälausekkeella laskulla?)
Vastaus: Kyllä on. Kun uusia vapaakauppasopimuksia solmitaan, aletaan useimmissa niistä
käyttää REX:iä.
Kysymys: Miten tuonti Kanadasta Suomeen (EU:iin), miten kanadalaiset ilmoittavat heidän
alkuperätuotteensa?
Vastaus: Kanadalaisten viejien ei tarvitse rekisteröityä REX-järjestelmään, mutta
määrämuotoinen lauseke tarvitaan. Kanadassa yritykset ilmoittavat lausekkeessa
yritysnumeronsa. Kanadassa on mahdollisesti oma rekisteröitymisensä.
Kysymys: Jos yritys ei ole valtuutettu viejä, pelkkä rekisteröinti REX-järjestelmään riittää? Eikö
alkuperäkriteerien täyttymistä tarkisteta / tutkita missään vaiheessa?
Vastaus: Jos vientiä on pelkästään Kanadaan, tai GSP-järjestelmän nojalla, niin REXjärjestelmään rekisteröityminen riittää. Alkuperäkriteerien täyttymistä valvotaan.
Kysymys: Onko REX:n tarkoitus korvata etuuskohteluun oikeuttavia käytäntöjä jollain aikajänteellä tällä
hetkellä voimassa olevia vapaakauppasopimuksia ajatellen? Tulisiko EUR.1 ja A.TR. todistukset
mahdollisesti joskus korvautumaan REX:n avulla? Ilmeisesti tarkoitus että jatkossa kaikissa uusissa
solmituissa vapaakauppasopimuksissa voi hyödyntää nimenomaan REX:iä eikä nykyistä valtuutetun viejän
lupaa?
Vastaus: Komissiossa ei ole mitenkään selkeästi tuotu esille tahtotilaa, että jo voimassa
oleviin vapaakauppasopimuksiin tehtäisiin muutoksia, jotka edellyttäisivät EU-mailta REXrekisteröintiä. Selvää kuitenkin on, että kaikissa uusissa vapaakauppasopimuksissa halutaan
REXiä hyödyntää.
Kysymys: Eli käytännössä nämäkö ovat rinnakkain käytössä riippuen vientimaasta, esim. Kanadaan REX
(tulevaisuudessa), vanhoihin sopimusmaihin valtuutetun viejän lupa?
Vastaus: Juuri näin. REX ja valtuutetun viejän lupa ovat rinnakkaisessa käytössä.
Kysymys: Intialainen toimittaja lähettää alle 6 000 euron lähetyksen, eikä ole REX-rekisterissä, vaan antaa
määrämuotoisen alkuperävakuutuksen kauppalaskulla, joka sisältää vain toimittajan nimen. Pitääkö
toimittajalta saada allekirjoitettu lasku, vai riittääkö sähköinen lasku ilman allekirjoitusta?
Vastaus: Koska Intia on siirtynyt REX:n käyttöön, niin ei-rekisteröityneiden viejien tulee
käyttää alkuperävakuutusta enintään 6 000 euron alkuperätuotteiden lähetyksille, eikä
kauppalaskuilmoitusta
Kysymys: Mistä saa tietää, mitkä tuotteet oikeuttavat tullietuuksiin Kanadan kanssa?
Vastaus: Euroopan Virallisen lehden numerosta 11 14.1.2017 liitteestä 2-A
Kysmys: Löytyykö sieltä 2-A liitteestä tullinimikkeittäin tiedot?
Vastaus: Kyllä. Jos etsittyä nimikettä ei löydy luettelosta, se on sopimuksessa vapautettu
tulleista.
Kysymys: Jos myydään asiakkaalle USA:aan ja toimitetaan tavara Kanadaan (USA:n asiakas), niin tuleeko
meidän viejänä rekisteröityä REXiin?

Vastaus: Kyllä. Jos tavara on EU:n ja Kanadan välisen kauppasopimuksen mukainen EU:n
alkuperätuote, ja se tuontitullataan Kanadassa, Kanadassa voi hakea tullietuuskohtelua vain,
jos viejä käyttää määrämuotoista alkuperäilmoitusta, ja on REX-rekisteröitynyt. Siksi viejän
pitää rekisteröityä REX-järjestelmään.

