VASTAUKSIA 13.11. TILAISUUDEN CHATISSA ESITETTYIHIN
KYSYMYKSIIN
ALKUPERÄTODISTUS
Kun asiakas pyytää alkuperätodistusta, mistä voi tarkistaa tarvitsevatko Certificate of Originin vai
EUR1:n? Asiakas ei aina itsekään tiedä.
Miksi alkuperätodistusta ei voi saada, jos on kauppaetuuksia? Ja mitä siis tilalle?
Jos lähetyksestä tehdään EUR1, eikö silloin kuulu tehdä alkuperätodistusta?
Euroopan unionin yleistä alkuperätodistusta käytetään EU:n ja kolmansien maiden välisessä
kaupassa osoittamaan tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- ja kaupallisten vaatimusten
mukaisesti. Euroopan unionin yleisen alkuperätodistuksen perusteella ei myönnetä etuuskohtelua eli
alennuksia tulleista.
Valtaosa maailman valtioista kuuluu EU:n erilaisten tullietuusjärjestelyjen piiriin. Etuuskohtelussa
alkuperä todennetaan esimerkiksi EUR.1-tavaratodistuksella tai kaupalliseen asiakirjaan laadittavalla
kauppalasku- tai alkuperäilmoituksella.
Tullin sivuilla lisää tietoa:





Tullietuudet tavaran alkuperän perusteella:
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/tullietuudet-alkuperan-perusteella
Mikä alkuperäselvitys tarvitaan missäkin maassa:
https://tulli.fi/documents/2912305/3741829/Etuuskohteluun+oikeuttavat+alkuper%C3%A4selvi
tykset+vienniss%C3%A4/4e97acce-70c5-4a53-8525aae36913dffc/Etuuskohteluun+oikeuttavat+alkuper%C3%A4selvitykset+vienniss%C3%A4.pdf
Miten tavaran alkuperä osoitetaan? -kaavio:
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/miten-alkupera-osoitetaan-

Jos tilaa sähköisen alkuperätodistuksen ja se ei käykään vastaanottajalle, niin saako sen
tulostettua lomakkeelle vielä myöhemmin?
Tilataanko sähköinen alkuperätodistus samalla nettilomakkeella kuin märkäleimattu?
Alkuperätodistuksen haku ja hyväksyminen tapahtuu sähköisesti vientiasiakirjat.fi -palvelussa, mutta
todistus tulostetaan kauppakamarin hyväksymisen jälkeen aina viralliselle lomakkeelle hakevan
asiakkaan toimesta. Alkuperätodistus siis liikkuu maailmalle edelleen paperisena ei sähköisesti.
Alkuperätodistuksen aitous voidaan tarkistaa Kansainvälisen kauppakamarin nettisivulta:
https://certificates.iccwbo.org/ 13.11. esityksessä olevan ohjeen mukaan.

Mikä on märkäleima?
Joskus vastaanottajamaa ei hyväksy sähköisesti myönnettyä alkuperätodistusta (kun kauppakamarin
leima ja allekirjoitus ovat tulostettuja) vaan vaativat märkäleimallista versiota eli käsin leimattua.

Tämä tarkoittaa sitä, että hakeminen tapahtuu normaalisti vientiasiakirjat.fi -palvelun kautta, mutta
sen sijaan, että asiakas tulostaa todistuksen lomakkeelle, kauppakamari itse tulostaa
alkuperätodistuksen ja allekirjoittaa ja leimaa sen omakätisesti (eli leima tulee perinteisesti
leimasimella ja musteella sekä allekirjoitus mustekynällä) ja toimittaa asiakkaalle.
Kun tarvitset märkäleimallista alkuperätodistusta, valitse palvelussa:




toimitustavaksi: kauppakamari postittaa tai nouto kauppakamarista
käsin leimattu
vaadittava lomakepohja: tavallinen (englanti, ranska, espanja) tai arabiankielinen

Riittääkö pelkkä ostajan tieto vastaanottajakenttään vai pitääkö lopullinen vastaanottaja olla
aina merkitty, jos suora toimitus on eri maahan kuin missä ostaja on? Esim. ostaja EU -alueella,
toimitus kolmanteen maahan.
Vastaanottajakenttään tulee merkitä tavaran lopullinen vastaanottaja vastaanottavassa
vientimaassa, koska kyseessä on vientidokumentaatio. Jos halutaan (ei pakollista) voidaan
vastaanottajakenttään merkitä sekä ostajan sekä että vastaanottajan tiedot tällä tavalla: TO THE
ORDER OF + ostajan nimi ja osoite - FOR DESPATCH TO + lopullisen ulkomaisen vastaanottajan nimi
ja osoite.
Jos useampi alkuperämaa, niin miten se laskussa merkitään, tuoteriveittäin?
Jos alkuperätodistuksen tavarakuvauksessa viitataan liitteenä olevaan kauppalaskuun
(tuotekuvauksen/alkuperien osalta) tuotteista tulee olla alkuperät merkittynä laskussa.
Tuoteriveittäin merkintä on tällöin hyvä vaihtoehto.
Tätä koskeva sääntö:



Kun alkuperämaita on useampia, tulee tavarakuvaus kohtaan eritellä mikä tavara on
valmistettu missäkin maassa.
Jos tavarakuvaus ei mahdu lomakkeelle, kirjoitetaan "According to the attached
invoice/packing list no…dated…

Saako alkuperätodistuslomakkeita tilattua kauppakamarin sivuilta?
Lomakkeet tilataan omalta käsittelevältä kauppakamarilta, yhteystiedot:
https://vientiasiakirjat.fi/fi/kauppakamarit

Mitä on eroa brutto ja nettopainolla?
Sääntö: Kohtaan määrä tulee ilmoittaa tavaroiden yhteispaino kiloina, ei tuotekohtaisesti. Painon
osalta on myös määriteltävä, onko kysymyksessä netto- vai bruttopaino (tai myös molemmat
voidaan merkitä).



Bruttopaino tarkoittaa varsinaisen kuljetettavan tavaran painoa (nettopaino) + tavaran
kuljetukseen käytettävän alustan painoa (esim. kontti/lava).
Nettopaino tarkoittaa pelkästään tavaran painoa.

Onko tavaran alkuperä pakollinen tieto hakemuksen liitteenä olevalla kauppalaskulla?
Kyllä, tämä on toivottavaa, jotta alkuperätodistuksessa esitettävä alkuperätieto voidaan tarkistaa.

Onko materiaali saatavina englanniksi? Olisi helpompi päivittää tiedot kollegalle, joka ei osaa
suomea kuin muutaman sanan.
Emme ole kääntäneet materiaalia englanniksi. Palvelusta löytyvät kyllä hyvät ohjeet englanniksi
alkuperätodistuksen hakuun https://vientiasiakirjat.fi/en/manual sekä usein kysytyt kysymykset
https://vientiasiakirjat.fi/en/questions, jotka sisältävät useimmat esityksessä olevat asiat.

Voitteko liittää tähän koulutusmateriaaliin liitteeksi supply chain-todistuksen?
Tätä koskeva sääntö:
Kauppakamarit tarkastavat hakutilanteessa alkuperän perustuen esitettyyn dokumentaatioon:




Myyntilasku on esitettävä aina hakemuksen yhteydessä. Poikkeustapauksessa proformalasku
hyväksytään, jos myyntilasku ei ole vielä saatavilla.
Lisäksi jos tavara ei ole omaa tuotantoa, tarvitaan ostolasku tai alkuperätodistus, joka on
annettu siinä maassa, mistä tavara on ostettu.
Ostolaskujen sijasta voidaan käyttää supply chain –todistusta (kirjaus tuotteista,
toimittajista ja alkuperämaista).

Supply chain -todistus korvaa esitettävät ostolaskut ja se kattaa kaikki tavarat, joille yritys
alkuperätodistuksia hakee. Supply chain toimitetaan kerran kauppakamarille ja uusitaan yrityksen
toimesta, kun muutoksia tulee. Supply chain-todistus on vakuus siitä, että yrityksellä on tarkkaa
tietoa tuotteiden alkuperästä ja kauppakamari voi luottaa annettuihin tietoihin.
Alla esimerkki. Itse lomakkeen saat ottamalla yhteyttä omaan käsittelevään kauppakamariin.
https://vientiasiakirjat.fi/fi/kauppakamarit

Company name XXX
Address XXX
Business ID XXX
DECLARATION OF THE SUPPLY CHAIN

DATE x.x.xxxx
The company assures the validity, completeness, and reliability of the given data. In
case there are changes in the declaration of the supply chain, the company is obliged
to send a new one to the issuing Chamber of Commerce.
Place and date
________________________________________________
Signatory of main user of the e-vientiasiakirjat service (authorized administrator)
__________________________________________________
Name in block letters
Please, fill this declaration and send it with the attached template or the company’s
extract. The extract from company’s database should include information (in English)
on company’s product names, suppliers and countries of origin. All the documents
should be sent to the issuing Chamber of Commerce in one pdf-form.

ALKUPERÄN MÄÄRITTÄMINEN
Jos osa on valmistettu Suomessa, osa Sveitsissä. Kuinka kirjoitetaan?
Tavaralle on aina määriteltävä YKSI ALKUPERÄ alkuperäsääntöjen mukaan eli tavaralle ei voida
merkitä alkuperätodistushakemukselle kahta alkuperää esim. Suomi ja Sveitsi.
Yleiset alkuperäsäännöt ovat:
1. Yleisten alkuperäsääntöjen mukaan kokonaan jossain maassa tuotetut tai valmistetut
tuotteet ovat tämän maan alkuperää.
2. Tavaran, jonka tuottaminen on tapahtunut useammassa kuin yhdessä maassa, on katsottava
olevan peräisin siitä maasta, jossa sille on tehty tähän tarkoitukseen varustetussa yrityksessä
viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu jalostus tai käsittely, joka on johtanut
uuden tuotteen valmistukseen tai edustaa merkittävää valmistusastetta (Unionin
tullikoodeksin 60 artiklan 2 kohta).
3. Tätä tullikoodeksin määritelmää sovelletaan yleisen alkuperän määrittämisessä aina, jos
Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 22-01 ei ole nimikekohtaista
sääntöä tuotteelle, jonka valmistukseen on osallistunut useampi kuin yksi maa.
4. Alkuperätodistusohjeissa löytyvät myös alkuperän määrittämisen erityistapaukset
(dokumentin lopussa): Varaosat/tarvikkeet ja työkalut, Puretut esineet eri lähetyksinä,
Pakkaukset, Neutraalit tekijät, Suurimman osan sääntö, Täysin purettuna
https://vientiasiakirjat.fi/fi/alkuperatodistussaannot
Alkujaan tuote (t-paita) valmistetaan vaikkapa Bangladeshissa. Saksalainen tekstiilipaino myy
tekstiilin tilatun grafiikkapainatuksen jälkeen Suomeen. Suomalainen kauppa myy painatettua
tekstiiliä eteenpäin. Onko kyseessä alkuperältään EU:ssa vai Bangladeshissa valmistettu tuote?
Katso kohta 2 ja 3
Voiko merkitä alkuperämaaksi Suomen, jos vain pieni osa tuotteesta tuotu EU:n ulkopuolelta?
Katso kohta 2 ja 3

KÄYTTÄJYYDESTÄ
Voiko yrityksellä olla yksi yhteinen Suomi-tason pääkäyttäjä vai tarvitaanko yksi pääkäyttäjä per
kauppakamari, jonka alaisuudessa operoidaan?
Yrityksen pääkäyttäjä voi hallinnoida/toimia pääkäyttäjänä useamman yrityksen rekisteröinnin alla
yhdellä käyttäjätunnuksella (=sähköpostilla).
Esimerkiksi jos yrityksellä on useampi rekisteröinti esimerkiksi tytäryhtiöinä (tytäryhtiö A, tytäryhtiö
B), voi pääkäyttäjä X olla näiden kummankin rekisteröinnin alla pääkäyttäjänä.
Lisäohjeita palvelussa:


30.9.2020 Uutta palvelussa: Käyttäjän kuuluminen moneen yritykseen
https://vientiasiakirjat.fi/fi/ajankohtaista

Minkälainen on pääkäyttäjän vaihtoon tarvittava valtuutusasiakirja?
Valtuutusasiakirja löytyy:
https://vientiasiakirjat.fi/fi/valtuutusasiakirja

ASIAKIRJOJEN LAILLISTAMINEN
Voisiko saada lisätietoa viennistä Dubaihin, miten asiakirjojen laillistus käytännössä hoidetaan?
Jos asiakirjaan vaaditaan suurlähetystön laillistusta (legalization) tarvitsee asiakirja (esim.
kauppalasku/alkuperätodistus) käyttää ensin kauppakamarissa vahvistettavana ja sen jälkeen
laillistettavaa Suomen ulkoministeriössä, jonka jälkeen se toimitetaan kyseisen maan
suurlähetystöön laillistettavaksi. Esimerkiksi Dubaihin menevä asiakirja laillistetaan
Arabiemiirikuntien suurlähetystössä Helsingissä.
Suurlähetystöstä tulee aina varmistaa etukäteen, miten asiakirja toimitetaan sinne, tarvitaanko
asiakirjasta heille jäävä kopio, paljonko laillistaminen maksaa ja miten maksu hoidetaan.




Kauppakamari yhteystiedot: https://vientiasiakirjat.fi/fi/kauppakamarit
Ulkoministeriö: https://um.fi/asiakirjojen-laillistaminen-ulkoministeriossa
Ulkovaltojen edustustot Suomessa: https://um.fi/ulkovaltojen-edustustot

VIENTITIETOUTTA
Voisiko saada linkin mitä asiakirjoja vaaditaan Etelä-Koreaan, kun kyseessä on elintarvike.
Voisitteko myös kertoa mitä asiakirjoja tarvitaan Israeliin?
Voisitteko kertoa mitä asiakirjoja tarvitaan Intiaan?
Voisiko lisätietoja viennistä Vietnamiin suuntautuvasta? Mitkä ovat eniten vientiä harjoittavat
tuotteet?

EU:n Access2Markets -palvelusta saa vientitietoa maittain syöttämällä tavaran nimen tai HS-koodin
kenttään ja valitsemalla lähtömaan ja vientimaan valikosta. Haun perustella palvelu antaa tietoa
mm. tuotteen tullitasoista, viennin esteistä sekä tilastotietoa kyseisen tuotteen tuonti- ja
vientiluvuista. Procedures ja formalities -osiosta löytyy tietoa mm. vientidokumenteista
(myyntilasku, alkuperätodistus jne.) sekä teknisistä vaatimuksista.
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/
Tullin sivuilla on tietoa tuonnista alkuperämaittain ja viennistä määrämaittain:
https://tulli.fi/tilastot/taulukot/maatilastoja

KauppakamariTieto kilpailee Laivauskäsikirjan kanssa, eikö vaan? Miksi näin/mitkä ovat ko.
palvelujen merkittävät erot?
Jukka Säikkälä, Helsingin seudun kauppakamari: ”Ulkomaankauppa & Maatieto -palvelu tarjoaa
maakohtaisen vientitiedon ohella paljon muutakin ulkomaankauppaan liittyvää hyödyllistä tietoa.
Viennin maatieto keskittyy antamaan maakohtaista asiakirja- ja määräystietoa, kun taas Kuljetus,
huolinta ja tullaus sekä Perustieto ja asiakirjat -teokset antavat tietoa mm. toimituslausekkeita,
maksutavoista, verotuksesta ja sopimusehdoista.
Tietosisältö pystyy palvelemaan vientiyritysten tietotarpeita näin laajemmin kuin Laivauskäsikirja.
Tietoa pidetään ajan tasalla ison asiantuntijatiimin voimin, tiimiin kuuluu ulkomaankaupan
määräysten asiantuntijan ohella myös vero- ja sopimusjuristeja sekä muita asiantuntijoita.
Kauppakamarin asema yhtenä ulkomaankaupan asiakirjoja myöntävänä tahona Suomessa
edesauttaa tässä. Laivauskäsikirjaa ei pidetä enää niin systemaattisesti ajan tasalla kuin ennen, mikä
näkyy jo tietosisällön osalta.
Tarjoamme Ulkomaankauppa & Maatiedon tilaajille tarvittaessa vientikauppaan liittyvää
henkilökohtaista neuvontaa. Edellä olevan palvelukokonaisuuden täydentää vientikauppaan liittyvät
erilaiset yleiset koulutustilaisuudet, joita järjestetään useita vuosittain.”
Tilaa koekäyttötunnukset maksutta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/kauppakamaritietokokeile-ilmaiseksi.html

MUUTA
Joihinkin maihin vietäessä vastaanottajalta vaaditaan KYC, mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
KYC:illä eli Know Your Customer tarkoitetaan asiakkaan tunnistamista ja tuntemista koskevaa
sääntelyä. Velvoitteet perustuvat kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön ja
viranomaissääntelyihin, joiden avulla pyritään estämään rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.
Mitä tämä tarkoitta eri kohdemaissa on selvitettävä tapauskohtaisesti.
Onko EORI EU:n tullinumero vai onko EORI-numero käytössä myös muissa kuin EU-maissa?
Miten tulee olemaan EORI tunnusten pakollisuuden kanssa ensi vuonna, milloin tarvitaan ja onko
raha-arvo jonka yli vaaditaan?
Onko vastaanottajan EORI pakollinen myös alle 1000 EUR
Onko kauppalaskulle tosiaan tullut uusi määräys, jonka mukaan vientilähetyksen ostajan EORInumero pitää merkitä proformalle tai kauppalaskulle?
TIEDOTE 21.4.2020: Tuoja ja viejä: tarvitset Tullista EORI-numeron kaupankäynnissä EU:n
ulkopuolisten maiden kanssa: ”Kaikkien tuojien ja viejien on haettava Tullista oma tulliasioinnin
yritystunnus, EORI-numero, koska se on jatkossa ilmoitettava tulli-ilmoituksissa. Kun uudet tuonnin
tulli-ilmoitukset otetaan käyttöön vuoden 2020 lopulla, tuojan EORI-numero tarvitaan, vaikka
edustaja antaisi tulli-ilmoituksen. Numeroa tarvitaan myös EU:n asiointipalveluissa.”
https://tulli.fi/-/tuoja-ja-vieja-tarvitset-tullista-eori-numeron-kaupankaynnissa-eu-n-ulkopuolistenmaiden-kanssa
Lisää EORI:sta (Economic Operators Registration and Identification System) Tullin sivuilla:
https://tulli.fi/sahkoiset-palvelut/palvelut/haku-ja-kyselypalvelut/eori
Tullin Yleisneuvontaa yritysasiakkaille:
ma–pe 8–16.15 puh +358 295 5202

ATA CARNET
Onko ATA carnet’lle määritelty säilytysaika käytön jälkeen?
ATA carnet palautetaan käytön jälkeen aina sen myöntäneelle kauppakamarille.
Kauppakamari säilyttää ATA carnet’een tarvittavan ajan.
Yleisesti asiakirjojen säilyttämisestä on säädetty:
Viejän on säilytettävä vientiasiakirjoja kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona
päätös tavaroiden luovutuksesta vientimenettelyyn on tehty.
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/arkistointi# ja

http://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tullin-maarays-asiakirjojen-arkistoinnista-annettaessailmoitukset-sahkoisesti
Onko TIR carnet vielä käytössä Venäjälle vai onko ATA korvannut sen? Tai
suositellaanko Venäjälle ATA carnet'a mieluummin?
TIR- ja ATA-carnet passituksessa
TIR-carnet'ta käytetään, kun tullaamatonta tai unionitavaraa kuljetetaan EU:n ulkopuolelle
toiseen TIR-yleissopimuksen maahan tai sellaisen kautta takaisin EU:hun. Pelkästään
unionin sisällä ei voi käyttää TIR-passitusta.
TIR-passitusmenettely on kuljetusliikkeille tarkoitettu luvanvarainen menettely, jonka
tarkoituksena on varmistaa, että tavarat kulkevat keskeytyksettä perille tullivalvonnassa.
Menettelyä voidaan soveltaa vain TIR-yleissopimukseen liittyneissä jäsenmaissa. Suomessa
TIR-carnet’ta myöntää Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. TIR-passituksen vakuutena
toimii TIR-carnet’n myöntäneen takaajan vakuus (SKAL ry), Tullille ei tarvitse antaa erillistä
vakuutta.
ATA-carnet'ta käytetään muiden kuin kaupallisten tavaroiden väliaikaiseen maahantuontiin
tai -vientiin esimerkiksi näyttelyyn tai messuille. ATA-carnet'lla voidaan myös passittaa
tällaisia tavaroita sellaisten alueiden (esim. EU) tai maiden kautta, joissa väliaikaista
maahantuontia ei voi käyttää.
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/kuljetus-ja-varastointi/passitus
Tässä tietoa TIR- passituksesta Venäjälle:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78158/Rekalla_venajalla_2010.pdf?sequenc
e=1 Tarkempaa tietoa saa Venäjän viranomaisilta. TIR on voimassa tällä hetkellä Venäjällä.

Osa maista haluaa ATA carnet’n lisäksi kauppalaskun, jossa mainitaan ATA carnet’n
numero.
ATA carnet on tarkoitettu kaupallisten tavaranäytteiden, ammatinharjoittamisvälineiden ja
näyttelytavaroiden väliaikaiseen vientiin. Tavaroita ei ole tarkoitus myydä, jolloin
kauppalaskua ei tarvita. Jos tulilla on epäilyjä ATA carnet’eella vietävien tavaroiden arvosta,
niin tulli saattaa joissain maissa vaatia kauppalaskun esittämistä.
Onko Saudi Arabia tulossa lähiaikoina ATA carnet -maaksi?
Kansainvälinen kauppakamari (ICC) käy jatkuvasti neuvotteluja eri maiden kanssa ATA
carnet’n käyttöönotosta. www.atacarnet.fi -sivustolla olevaa maaluetteloa on hyvä seurata.
Mitä sanktiota tulee, jos kohdemaan tulli täyttää ATA carnet’n väärin?
Mikäli ei pystytä todistamaan, että tavara on palautunut Suomeen tai EU-alueelle, ATA
carnet’n haltija joutuu maksamaan tullit ja verot yms. maksut.
ATA carnet’n haltijan on aina tarkistettava, että tulli merkitsee oikeat positiot
tuoduiksi/viedyiksi ATA carnet’seen.
Mitä jos tavara hajoaa (muoto muuttunut) tai se varastetaan ennen Suomeen paluuta?
Jos tavarat katoavat, tuhoutuvat tai ne varastetaan matkalla, carnet’n käyttäjän on otettava
heti yhteyttä väliaikaisen vientimaan tulliviranomaisiin ja selvitettävä asia.
Tavaralle tapahtuneesta vahingosta on heti hankittava viranomaisilta selvitys.
Kokemus on osoittanut, että väliaikaisen vientimaan tulli vaatii yleensä tullimaksut

maksettaviksi jälkikäteen, kun käy ilmi, että tavarat on varastettu tai ne ovat muuten
kadonneet ko. maassa.
Jos ATA carnet jää esim. Saksaan eikä palaa Suomeen, pitääkö carnet palauttaa
Suomessa kauppakamarille?
ATA carnet palautetaan aina sen myöntäneelle kauppakamarille. Mikäli tavarat jäävät
Saksaan, ATA carnet’seen otetaan Saksan tullilta leima EU-alueelle saapumisen
todistamiseksi, ja ATA carnet palautetaan Suomeen.
Onko sillä merkitystä, miten kauan tavara on pois Suomesta?
Pääsääntöisesti ATA carnet on voimassa yhden vuoden sen myöntämisestä, mikä jälkeen
tavara on tuotava takaisin Suomeen tai muuhun EU-maahan. On maita, jossa ATA
carnet’lle voi hakea jatkoaikaa. Tämä on tarkistettava aina kyseisestä maasta. Jatko-carnet
haetaan kauppakamarista, kun Suomen ja kohdemaan tullit ovat antaneet luvan jatkocarnet’n myöntämiselle. Jos jatko-carnet’n myöntölupa on saatu, tavara voi jäädä
pidemmäksi ajaksi kohdemaahan. Tässä yhteydessä on syytä olla yhteydessä ATA carnet’n
myöntäneeseen kauppakamariin tai Keskuskauppakamariin hyvissä ajoin ennen ATA
carnet’n voimassaoloajan päättymistä.
Pääseekö tullin läpi nopeammin, jos käyttää ATA carnet’ta?
ATA carnet’n tarkoituksena on sujuvoittaa tullimenettelyä. Maailman tullit toimivat eri tavoin,
joten tähän kysymykseen ei ole 100-prosenttista vastausta.
Työsuoritus Norjassa - voiko työkalut viedä Ata carnet’ta käyttäen?
Norja sallii ammatinharjoittamisvälineiden väliaikaisen tuonnin ATA carnet’lla.
Mitä ATA carnet'n avaaminen ja sulkeminen tarkoittaa?
Kun tavara lähteen Suomesta, Suomen tulli leimaa ATA carnet’n eli avaa sen. Kun tavara
palaa Suomeen, Suomen tulli leimaa sen eli sulkee. Jos ATA carnet’ta käytetään
useampaan matkaan vuoden aikana, aina tarvitaan Suomen tulo- ja lähtöleimat (tai EU:n
tullin) sekä kohdemaan tulo- ja lähtöleimat. Suomen tullille on hyvä kertoa, että ATA
carnet’ta tullaan käyttämään myös jatkossa, jos ATA carnet’ta käytetään useampaan kuin
yhteen matkaan. Aina kuitenkin tarvitaan vähintään 4 leimaa.
Voiko ATA carnet'lla palauttaa EU:n ulkopuoliselta toimittajalta tilattuja tuotteita, jotka
siis lähetetään reklamaationa korjattavaksi?
ATA carnet’ta ei voida käyttää, kun tavaroita viedään jalostettaviksi tai korjattaviksi tai kun
viedään tavaraa, joka kulutetaan matkan aikana tai jaetaan asiakkaille.
Mitä jos näyttelytavara päätetäänkin kohdemaassa myydä asiakkaalle, ja on avattu
ATA carnet?
Carnet’n haltijan on otettava välittömästi yhteyttä siihen tulliin, joka leimasi carnet’n maahan
tultaessa (yhteydenoton on tapahduttava carnet’n voimassaoloaikana).
Tavaroista on suoritettava tuontitullimaksut, verot ja muut mahdolliset maksut.
Carnet’n jälleenvientilehteen on saatava merkinnät tullauksesta ao. vientimaan
tulliviranomaiselta ja jälleentuontilehteen Suomen tulliviranomaiselta.
Carnet on palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille.

Kauppakamari palauttaa ”panttisumman”, jos carnet’ssa on ulkomaan tulliviranomaisten
merkinnät tavaran lopullisesta tullauksesta.
Tulliselvitys on hoidettava heti, jos tavarat jäävät lopullisesti väliaikaiseen vientimaahan.
Jälkikäteen tulliviranomaisilta tulevat maksuvaatimukset ovat usein 10 % suurempia kuin heti
suoritettaessa.
Mistä saa HS-koodiluettelon, josta puhutaan Venäjälle menevän ATA carnet’ssa?
HS- ja CN-koodijärjestelmän mukaisesti. (HS/6 numeroa ja CN/8 numeroa).
Tullin sivuilta https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tullinimikkeet# löytyy tietoa nimikkeiden
määrittämiseksi.
Väliaikaisen viennin ja ATA carnet’n välinen ero?
Tullin sivuilla on tietoa väliaikaisesta tullauksesta
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/tulliselvitys/vien-tavaraa-valiaikaisesti ja
ATA carnet’s tiedot löytyvät sivulta www.atacarnet.fi
ATA carnet on yksinkertainen menettely, jota sovelletaan ATA carnet-sopimukseen
liittyneissä maissa.
Korvaako ATA carnet tullin ilmoituksen?
Kun käytetään ATA carnet’ta, esitetään tullille vain ATA carnet -tulliasiakirja. Jotkut maat
saattavat vaatia tietojen ennakkoilmoitusta, mutta ne ovat poikkeuksia. Niistä saa lisätietoa
kauppakamarista tai Keskuskauppakamarista.
Maksetaanko tavaran arvosta VAT:ia missään vaiheessa, kun tavara viedään
väliaikaisesti ATA carnet’lla?
ATA carnet on tarkoitettu tavaroiden väliaikaiseen vientiin. VAT:ia ei makseta. Maksetaan
vain ATA carnet’n lunastusmaksu, joka määräytyy tavaran arvon ja käytävien maiden
määrän mukaisesti. Lisäksi maksetaan kauppakamarille pantti, joka palautetaan, kun
carenet’ta on käytetty oikein.
Kertokaa esimerkkejä ATA carnet’n käyttökohteista?
ATA carnet’lla voidaan väliaikaisesti viedä kaupallisia tavaranäytteitä,
ammatinharjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita.
Esimerkkeinä voidaan mainita tietokoneet, työkalut, kuvauskalustot, soittimet, koneet, korut,
vaatteet, lääketieteelliset laitteet ja taideteokset. ATA carnet’ta ei voida käyttää, kun tavaroita
viedään jalostettaviksi tai korjattaviksi tai kun viedään tavaraa, joka kulutetaan matkan
aikana tai jaetaan asiakkaille.
ATA carnet’ta käytetään paljon, kun viedään väliaikaisesti tavaraa esimerkiksi Venäjälle,
Norjana ja Yhdysvaltoihin.
Voiko ATA carnet’ta käyttää, kun lähetetään koneen osia huoltoon Sveitsiin ja kun ne
palautuvat Suomeen huollon jälkeen?
ATA carnet’ta ei voida käyttää, kun tavaroita viedään jalostettaviksi tai korjattaviksi tai kun
viedään tavaraa, joka kulutetaan matkan aikana tai jaetaan asiakkaille.

Voiko työkaluja viedä Kiinaan ATA carnet’lla?
Kyllä.
Lisätietoja:
https://helsinki.chamber.fi/ata-carnet-helpottaa-suomalaisten-tavaroiden-vientiakiinaan/#34035930
Myöntääkö Venäjä jatkoaikaa ATA carnet’lle?
Venäjä myöntää ATA carnet’lle jatkoaikaa. Venäjän tulliin on oltava yhteydessä hyvissä ajoin
ennen ATA carnet’n voimassaoloajan umpeutumista.
Ohjeet:
ATA carnet’ta koskeva materiaali on yritysten käytössä sivustolla
www.atacarnet.fi suomeksi ja englanniksi.
Ohjeet on hyvä lukea ennen hakemuksen täyttämistä.
Venäjälle menevästä ATA carnet’sta on samalla sivustolla omat ohjeet.
https://www.atacarnet.fi/ATA-carnet-yleisohjeet

