Viennin alkuperät – verkkoseminaarin kysymykset
Jos viedään Turkkiin teräs- tai hiilituotteita, onko todistus silloin EUR.1? Tai
kauppalaskuilmoitus?
Tietyt hiili- ja terästuotteet ovat EU:n ja Turkin välisen vapaakauppasopimuksen alaisia, jolloin
käytettävä alkuperätodistus on EUR.1 tai valtuutetun viejän alkuperäilmoitus tai kuka tahansa viejä
voi laatia sopimuksen mukaiselle alkuperätuotteelle alkuperäilmoituksen, kun vientierän arvo on
max 6 000 euroa. Tavarakatteen viennissä voi myös tarkistaa komission ylläpitämästä Tarictietokannasta. ks seuraava kysymys-vastaus.

Jos viedään Turkkiin 7326 90 98-nimikeellä Suomessa valmistettuja tuotteita, niin
tarvitaanko silloin EUR.1 vai A.TR?
Taric-tietokannan mukaan kyseinen nimike ei ole hiili- ja terästuotteiden sopimuksen mukainen
tuote. Taric-tietokanta kertoo Turkin (Turkki TR) kohdalla, että nimike on tulliliittosopimuksen
mukainen eli tulliliittotulli on 0 %. Näin ollen sekä tuonnissa Turkista että viennissä Turkkiin
käytetään A.TR –todistusta, joka todistaa, että tavara on vapaassa liikkeessä joko Turkissa tai
unionissa.
Taricissa on teksti Turkin kohdalla seuraava, jos sovelletaan vapaakauppasopimusta eli kyseessä
on hiili- ja terästuote tai perusmaataloustuote:
Turkki (TR) tullietuudet 0 %

Millaisella leimalla valtuutettu viejä voi itse vahvistaa A.TR:n ja mistä leiman voi hankkia?
Osavastaus annettiin jo live chatissa eli linkki valtuutetun viejän lupaan ja luvan liitteeseen.
A.TR:n leimamalli löytyy tästä liitteestä sivulta 2
295s - Hakemus, valtuutettu viejä, liite
Leimamalli tulee valtuutetulle viejälle myönnetyn luvan liitteenä. Itse leiman voi teettää mittojen
mukaan missä tahansa leimoja valmistavassa yrityksessä. Leimaväriksi suositellaan tummaa väriä
esim. mustaa.
Tullin lomakkeita voi ostaa nykyisin Grano Oy:n verkkokaupasta www.kopistore.fi
Myös Editalta voi tiedustella mm. EUR.1 –todistuksia. Edita painatti aikaisemmin tullin käyttämiä
lomakkeita.

Tarvitseeko REX-rekisteröidyksi viejäksi hakeutua, jos ei ole vientiä Kanadaan vaan
ainoastaan muihin maihin ja on jo valtuutettu viejä?
REX-rekisteröitymistä komission järjestelmään ei tarvitse tehdä ellei ole unionin alkuperätuotteiden
vientiä Kanadaan. Jos myöhemmin tilanne tulisi eteen, niin kuka tahansa viejä voi laatia alkuperäilmoituksen unionin alkuperätuotteille 6 000 euroon asti ja allekirjoittaa sen.

Pitääkö siinä tapauksessa rekisteröityä REX-järjestelmään mikäli vie Kanadaan muita kuin
EU:n alkuperätuotteita?
EU:n ja Kanadan välille on solmittu vapaakauppasopimus, jonka perusteella unionin ja Kanadan
alkuperätuotteille myönnetään tullietuus, kun on laadittu sopimuksen mukainen alkuperäilmoitus.
Ellei tuote ole viennissä unionin alkuperätuote, sille ei voida antaa alkuperäilmoitusta eikä siten
myös REX-rekisteröinti ole tarpeen. Vietäessä Kanadaan muita kuin unionin alkuperätuotteita,
voidaan ainoastaan laatia ja vahvistaa yleisten alkuperäsääntöjen mukainen alkuperätodistus eli
Certificate of Origin (kauppakamari vahvistaa). Tällä todistuksella ei myönnetä tullietuutta
Mitä alkuperäasiakirjaa käytetään Kanadan REX-viennissä?
Esityksessä on suomen- ja englanninkielinen malli määrämuotoisesta alkuperäilmoituksesta
Kanadaan.
Mikä % määrä tuotteen hinnasta täytyy olla EU-alkuperää, että saa EU-alkuperämaaetuuden?
Jos tuotteessa on 300 komponenttia ja niistä 2 on tuotu Kiinasta samalla nimikkeellä kuin
valmistuote, niin miten tämä vaikuttaa nimikkeenmuutossääntöön?
Vapaakauppasopimusten alkuperäsääntöluetteloa pitää tarkastella silloin, kun tiedetään, että
unionissa valmistettavan tuotteen, jokin raaka-aine tai komponentti on hankittu sellaisesta maasta,
joka on ns. ulkopuolinen maa. Jos raaka-aineita tai komponentteja hankitaan esimerkiksi
seuraavaista maista Kiina, Taiwan, Japani ja muut Kauko-Idän maat, Australia, Uusi-Seelanti,
Yhdysvallat, Venäjä, niin aina pitää tarkistaa alkuperäsääntöluettelon sääntö.
Alkuperäsääntöjä ja alkuperäsääntöluetteloa tulee siis tarkastella silloin, kun pitää selvittää
ulkopuolisen materiaalin osuutta tuotteessa tai käsittelyasetetta eli tapahtuuko riittävää valmistusta
unionissa.
%-osuutta ex works –hinnasta täytyy selvittää niiden valmistettavien tuotteiden osalta, joilla on
alkuperäsääntöluettelossa %-osuus –sääntö. Esimerkiksi koneiden ja laitteiden pääasiallinen
sääntö on juuri tämä %-osuus sääntö.
Kun kyseessä on nimikkeenmuutossääntö niin esittämissäni esimerkeissä ei esiintynyt EUalkuperämateriaalia ollenkaan. Nimikkeenmuutossäännössä ei lasketa käytettyjen ainesten %osuuksia.
Esimerkissä 1 alkuperäsääntö oli nimikkeen muutossääntö. Valmis tuote oli lukko ja
valmistuksessa käytettiin taiwanilaisia lukonosia. Valmis lukko ei ollut EU-alkuperä-tuote. Jos
esimerkin 1 lukonosista kaikki olisivat EU-alkuperää, niin silloin lukosta tulee EU-alkuperätuote.
Jos yksi lukonosa on taiwanilainen ja loput 4 lukonosaa olisivat EU-alkuperää, lukosta ei tule EUalkuperälukkoa, koska taiwanilaisen yhden lukonosan kohdalla ei toteudu alkuperäsääntö eli
nimikkeenmuutos.
Esimerkissä 2 oli kiinalaista terästä, josta valmistettiin ruuvi unionissa, alkuperäsääntö oli
nimikkeenmuutos. Jos teräs olisi EU-alkuperää, niin ruuvista tulee toki EU-alkuperäruuvi. Mutta
myös kiinalaisesta teräksestä unionissa valmistettu ruuvi on EU-alkuperäruuvi, kun
alkuperäsääntö toteutuu eli nimike muuttuu HS-nimikkeen 4-numeron tasolla.

Voiko Pohjois-Afrikan maihin käyttää EUR.1:stä?
Useiden Pohjois-Afrikan maiden kanssa Unionilla on vapaakauppasopimus. Maat voi tarkistaa
tästä luettelosta. Luettelosta voi sitten myös tarkastaa, mikä alkuperätodistus on oikea.
Esimerkiksi Egyptin kanssa on vapaakauppasopimus ja käytettävät alkuperätodistukset ovat
EUR.1 –todistus, viejän arvorajallinen alkuperä-ilmoitus (kauppalaskuilmoitus) tai valtuutetun
viejän laatima alkuperäilmoitus (kauppalaskuilmoitus)
Mistä nämä säännöt löytyivät? % luvut?
Alkuperäsäännöt löytyvät jokaisesta vapaakauppasopimuksesta. Esimerkiksi ETA-sopimuksen
alkuperäsäännöt löytyvät pöytäkirja 4 liitteestä II.
Vaihteleeko riittämättömän valmistuksen säännöt paljon eri sopimuksissa?
Nykyisin voimassa olevat vapaakauppasopimukset ovat harmonoituja eli kaikissa sopimuksissa
pitäisi olla sama riittämättömien toimenpiteiden luettelo.
Onko suoran kuljetuksen sääntö joka sopimuksessa?
Kyllä.

Mikäli alkuperälausekkeessa kauppalaskulla on paljon kirjoitusvirheitä, onko hyväksyttävää
vai ei?
Ei voida hyväksyä, jos virheitä on useita. Yksittäinen selkeä kirjoitusvirhe ei haittaa. Mutta jos
kirjoitusvirheitä on useita tai sanat väärässä järjestyksessä tai sanoja puuttuu, niin silloin
alkuperäilmoitusta ei hyväksytä.

Milloin voidaan käyttää Kauppakamarin alkuperätodistusta verrattaessa EUR.1?
Yleistä alkuperätodistusta voidaan käyttää niiden vientimaiden kohdalla, joiden kanssa unionilla ei
ole vapaakauppasopimusta tai muuta sopimusjärjestelyä. Suomen kauppakumppaneista ehkä
merkittävin tässä suhteessa on Venäjä. Tuonnissa Venäjältä tai viennissä Venäjälle, ainoa
alkuperätodistus, jota voidaan käyttää, on kauppakamarilaitoksen vahvistama yleinen alkuperätodistus eli Certificate of Origin. Tällä todistuksella ei myönnetä mitään tullietuutta, vaan tuotaessa
Venäjältä Suomeen tuotteita, niistä kannetaan aina tullitariffin mukainen yleinen tulli.
EUR.1 –todistus voidaan laatia ja vahvistaa ainoastaan niihin vientimaihin, joiden kanssa EU:lla on
vapaakauppasopimus (maat voit tarkistaa siitä listauksesta jonka näytin) ja että vientitavarat
täyttävät alkuperäsäännöt eli ovat sopimuksen mukaisia alkuperätuotteita.

Arvoraja kauppalaskuilmoituksessa 6 000 euroa - tarkoittaako se suoraan kauppalaskun
loppusummaa vai vaikuttaako siihen toimitusehto (eli pitääkö rajaa laskiessa huomioida
esim. rahteja?
Kyllä käytännössä 6 000 euron rajaa tarkastellaan ja verrataan kauppalaskun loppusummaan.
Toki kauppalaskun loppusumma voi olla esimerkiksi 10 000 euroa, mutta laskulla olevien
alkuperätuotteiden arvo-osuus voi olla max 6 000 euroa.

Eikä 6 000 euron arvorajaa saa kiertää sillä, että laatii 30 000 euron vientitavaraerälle 5 eri
kauppalaskua, joiden kunkin loppusumma on 6 000 euroa. Tässä tapauksessa, jos kaikki tuotteet
ovat alkuperätuotteita, vientierän kokonaisarvo on 30 000 e ja alkuperätuotteiden arvo-osuus on
30 000 e. Ellei viejä ole valtuutettu viejä niin alkuperätodistuksena pitää käyttää EUR.1 –
todistusta, jonka vahvistaa tulli.
Miten tuota alkuperää kerrytetäänkään? Meni vähän ohi
Euroopan unioni, Sveitsi, Norja, Islanti, ja muut lähialueella olevat maat, joiden kanssa unionilla on
vapaakauppasopimukset muodostavat ns. pan-kumulaatioalueen. Tämä tarkoittaa sitä, että
esimerkiksi Norjasta voidaan tuoda norjalaisia alkuperätuotteita tuotannon raaka-aineeksi unioniin
ja valmistaa täällä puolivalmiste, joka edelleen viedään esimerkiksi Sveitsiin jatkojalostettavaksi.
Sveitsistä valmis tuote voidaan tuoda alkuperätuotteena unioniin, jos alkuperäsäännöt täyttyvät
(esim. Sveitsissä ei ole käytetty ulkopuolisia komponentteja yli sallitun osuuden jos alkuperäsääntö on %-sääntö).
Tässä edellä kuvatussa tilanteessa käytetään hyväksi laajaa keskinäisillä sopimuksilla luotua
verkostoa ja kun raaka-aine, puolivalmiste ja valmistuote viedään sopimusalueella eteenpäin, ja
voidaan todeta, että on syntynyt alkuperätuote, jolle voidaan laatia alkuperätodistus ja edullinen
tullikohtelu määrämaassa voidaan myöntää.

Kommentti live chatissä: Korostakaa alkuperäkirjanpidon (aukottoman) merkitystä!
Kuuntelijan kysymys: Mitä tarkoittaa alkuperäkirjanpito?
Tämä tarkoittaa, että tuotteista on olemassa aukoton todistusten sarja, eli aina on olemassa
asianmukainen, oikein laadittu alkuperätodistus, jonka pohjalta voidaan laatia mahdollisesti
seuraava alkuperätodistus.
Esimerkki: Suomalainen yritys on hankkinut Saksasta tuotteen, jonka aikoo nyt viedä Norjaan.
Yritys miettii, voiko antaa alkuperätodistuksen Norjaan. Tuote on ostettu Saksasta, mutta se ei
todista, että tuote on unionin alkuperätuote, jolle voitaisiin laatia alkuperätodistus viennissä
Norjaan. Suomalainen yritys pyytää saksalaiselta myyjältä tavarantoimittajan ilmoituksen.
Saksalainen myyjä antaa tavarantoimittajan ilmoituksen, jossa vakuuttaa, että tuote jonka on
myynyt suomalaiselle yritykselle, on alkuperätuote sovellettaessa ETA-sopimusta (eli vapaakauppaa Norjan kanssa). Tämän tavarantoimittajan ilmoituksen pohjalta suomalainen yritys voi
laatia alkuperätodistuksen Norjaan. Asiakirjat on säilytettävä vähintään 3 vuotta, jos vientimaan
viranomainen tahtoo selvittää annetun alkuperätodistuksen oikeellisuuden.
Jos Suomessa tehty tuote viedään Sveitsiin orig FI ja tulee palautuksena Sveitsistä takaisin
Suomeen, orig. CH? Onko näin?
Vapaakauppasopimus on Euroopan unionin ja Sveitsin välinen (EEC-Sveitsi -sopimus), tavaran
alkuperä ei ole Suomi vaan unioni eli EU, kun tavara viedään Sveitsiin. Tässä kysyjän esittämässä
tilanteessa EU-alkuperä ei muutu Sveitsi-alkuperäksi Sveitsissä, kun tavaraa ei Sveitsissä
jalosteta alkuperäsääntöjen edellyttämällä tavalla (kumulaatio huomioiden). Mutta on sovittu, että
unioni-alkuperätavara voidaan tuoda etuuskohtelulla takaisin Sveitsistä unioniin. Tämä Sveitsi –
sopimuksen erikoispiirre huomioidaan Taricissa omana etuuskohtelutunnuksenaan:
EU:n ja Sveitsin välinen sopimus: jälleentuotavat tavarat (SWITZ)
Tullietuudet (01-01-2007 - ) : 0 % (CD500)

Vientiin liittyvät alkuperäasiat tullin nettisivustolla englanniksi
http://tulli.fi/en/businesses/export/preferential-treatment-in-export
Preferential treatment in export - Tulli

Vienti-ilmoittaminen – verkkoseminaarin kysymykset

Sovelletaanko 3 000 € arvorajaa myös alustoimituksiin = vienti-ilmoitus tehtäisiin vasta
siinä EU-maassa, jossa alus on satamassa? Vai asetetaanko tavara vientimenettelyyn jo
silloin, kun se poistuu Suomesta?
Tuota 3 000 euron arvorajaa voi soveltaa myös alustoimituksiin, jos kyseessä ei ole
vientirajoituksen tai –kieltojen alainen tavara. Käytännön kannalta voi kuitenkin olla helpompaa
antaa alustoimitusilmoitus Suomeen.
Kuinka kauan poistumisvahvistettuja luovutuspäätöksiä pitää säilyttää?
Ilmoittajan on säilytettävä asiakirjoja kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona päätös
tavaroiden luovutuksesta vientimenettelyyn on tehty.
Lue lisää arkistoinnista tullin määräyksestä:
http://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tullin-maarays-asiakirjojen-arkistoinnista-annettaessailmoitukset-sahkoisesti
Riittääkö jos poistumisvahvistus on sähköisessä muodossa tallennettu, ei paperiversio?
Kyllä riittää ks. yllä oleva vastaus.
Mikä ero olikaan 'ARVO' ja 'TILASTOARVO':lla?
Arvolla tarkoitetaan yleisesti tavaran hintaa. Viennin tilastoarvolla tarkoitetaan vietävien tavaroiden
fob-arvoa.
Voinko viejänä tehdä tämän ilmoituksen Suomen tullille siinäkin tapauksessa että tavarat
viedään toisesta EU:ssa sijaitsevasta valmistusmaasta suoraan EU:n ulkopuolelle ? Vai
pitääkö siinä tapauksessa valmistajan tehdä tämä ilmoitus? Voivatko viejä ja myyjä olla eri
yritykset ?
Tavaroiden pitää olla Suomessa silloin kun vienti-ilmoitus annetaan Suomen tullille, sillä tavarat on
esitettävä myös tullille ja niiden oltava tullin tarkastettavissa vienti-ilmoituksella ilmoitettavalla
sijaintipaikalla. Vienti-ilmoituksella ilmoitettava viejä ja tavaroiden myyjä EU:n ulkopuoliselle
vastaanottajalle voivat olla eri toimijoita.
Lue lisää viejästä:
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/kuka-on-vieja-

