LÄNSI-UUDENMAAN
KAUPPAKAMARI
Tuotteen alkuperä – tullinimike (”hyödyntäminen/riskien lisääminen) 6.6.2018
Kansainvälisen kaupan kilpailutilanne kiristyy koko ajan. Yritykset joutuvat panostamaan erilaisiin strategioihin
markkinoilla pysyäkseen. Ostetaan tavaroita, jalostusta ja raaka-aineita ympäri maailmaa kustannusten minimoimiseksi,
ja tuotteita myydään suoraan mm. kolmansista maista eri asiakkaille.
Mutta onko riittävästi huomioitu tuotteen alkuperää myynnin ja hankintojen kannalta. Asianmukaisella
alkuperäselvityksellä pystytään esim. edistämään omaa myyntiä, sillä EU on tehnyt useiden maiden kanssa sopimuksen,
joiden avulla asiakas voi ostaa EU-alkuperätuotetta ilman tullimaksuja. Myös omat hankinnat voivat olla 0 % tullilla
tehtyjen tullietuussopimuksien mukaan.
Valtaosa maailman valtioista kuuluu EU:n erilaisten tullietuusjärjestelyjen piiriin, kaupallisia päätöksiä tehtäessä on
järkevää selvittää kumppanimaanhan liittyvä sopimukset.
Jokaisen yrityksen tulee selvittää omaan tuotteeseensa liittyvät alkuperämääritykset ja mitä mahdollisia alkuperäasiakirjoja ja tullilupia tarvitaan. Oleellinen osa on myös tuotteen tullinimike, koska tiedon takaa löytyy mm.
tuontikiellot, jne..
Tulli voi tarkastaa tavarantoimittajan ilmoituksessa esitetyt tiedot jälkikäteen ja jos ilmoitus osoittautuu väärin perustein
laadituksi, niin myös tavarantoimittajan ilmoituksen perusteella vientituotteelle annettu tai laadittu alkuperäselvitys on
perusteeton. Tällöin viejämaan tulli ilmoittaa määrämaan tullille, että määrämaassa esitetty alkuperäselvitys on
pätemätön - eli mahdolliset tullietuudet eliminoituvat ja tiedossa on sanktioita ja kyseenalaista kuuluisuutta.
Koulutuksessa käydään läpi käytännön kannalta
•
•

•
•
•
•

yleisiä alkuperä- ja preferenssialkuperäsääntöjä
alkuperän määrittämiseen liittyviä seikkoja
o riittävä / riittämätön valmistaminen
o kumulaatio
tullinimikkeestä tuotteelle
o mistä tietoa nimikkeen sisällöstä, tuonnissa / viennissä
alkuperäasiakirjoja eri kauppa-alueille
o muu alkuperän dokumentointi es. kauppalaskuvahvistus
alkuperäluvista tullin kanssa
allekirjoituksista alkuperäselvitysten osalta

Asiantuntija
Koulutuksen asiantuntijalla Pirjo Leinolla on 35 vuoden käytännön kokemus suomalaisyritysten
kansainvälisen kaupan prosessien ja käytäntöjen kehittämisestä. Lasja toimenkuva kanvsainvälisessä
konsernissa business process development-tehtävässä on tuonut Pirjolle osaamisen siitä, kuinka
yksittäiset päätökset ja ehdot vaikuttavat toisiinsa ja kuinka prosessien keskinäiset liitynnät on rakennettava, jotta
vientiprosessien kokonaisuus toimii. Konsernin trade an tax adviser -roolissa Pirjo on aktiivisesti työskennellyt kaikkien
kaupallisiin proseeseihin liittyvien henkilöstöryhmien kanssa; myynti, rahoitus, logistiikka, hankinta, laki-asiat, verotus.
Pirjoa on kiitetty erittäin vankasta ammattitaidosta sekä mielenkiintoisesta ja käytännönläheisestä koulutustavasta.
Paikka ja aika: 6.6 klo 9-16, Järnefeltin sali, Lohjan kirjasto, Karstuntie 3, Lohja (Muista parkkikiekko!)
Hinta: Jäsenet: 390 € + alv 24 %/osallistuja. Seuraavat osallistujat: 340 € + alv 24 %/osallistuja. Ei-jäsenet: 510 € + alv 24
%. Hintaan sisältyy aineisto, ruoka- ja kahvitarjoilu.
Ilmoittautuminen:Viimeistään 29.5.2018 kauppakamarin toimistoon; office@lansiuusimaa.chamber.fi.
Peruutusehto: Kaksi arkipäivää ennen tilaisuutta, muuten perimme koko osallistumismaksun.
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