Ajankohtaista
kauppakamarin
ulkomaankaupan
asiakirjoista
30.3.2021
Lasse Parviainen, Tampereen kauppakamari

Kauppakamarin asiakirjat
• Euroopan unionin yleiset alkuperätodistukset
• ATA Carnet
• Kauppalaskujen ja muiden asiakirjojen vahvistus
• Erikoistodistukset

Euroopan unionin yleinen alkuperätodistus
• Kauppakamarin myöntämä alkuperätodistus
• Käytetään tavaroille joille ei sovelleta tullietuuskohtelua kohdemaassa
• Haetaan ja myönnetään pääosin sähköisesti: vientiasiakirjat.fi, tulostetaan määrämuotoiselle
lomakkeelle
• Suomalaiset kauppakamarit liittyivät kansainvälisen kauppakamarin alkuperätodistusketjuun
(ICC CO CHAIN) tammikuussa 2019.
• Parantaa alkuperätodistuksen luotettavuutta:
– Yhteiset myöntämisstandardit muiden maiden kanssa varmistaen laadun maailmanlaajuisesti
– Myönnettyjen alkuperätodistusten tiedot siirtyvät verifikaatiosivulle, josta voidaan kohdemaassa tarkistaa
todistuksen oikeellisuus. https://certificates.iccwbo.org/
– sähköisesti myönnettyihin alkuperätodistuksiin tulee akkreditointileima
– Vähentää mahdollisia väärinkäytöksiä

ATA Carnet
Mikä on ATA Carnet?
ATA Carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voi
väliaikaisesti viedä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin
maihin:
• näyttelytavaroita
• ammatinharjoittamisvälineitä
• kaupallisia tavaranäytteitä

Miksi ATA Carnet?
ATA Carnet -järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja
yksinkertaistaa väliaikaista tullivapausmenettelyä siten,
että ATA Carnet:
• korvaa vientiasiakirjat lähtömaassa
• korvaa väliaikaisessa vientimaassa tarvittavat
tulliasiakirjat
• sisältää kansainvälisesti hyväksyttävän takuun, joka
kattaa mahdollisen tullin ja tuontiverot maahan
tuotavista tavaroista
• toimii myös tavaroiden kauttakuljetusasiakirjana

Vahvistettavat asiakirjat ja erikoistodistus
• Kauppakamari vahvistaa kauppalaskuja ja erinäisiä vientiasiakirjoja
– Asiakirjat voi lähettää vahvistettavaksi vientiasiakirjat.fi – palvelun kautta

• Erikoistodistus on vapaamuotoinen kauppakamarin omalle lomakepohjalle
laadittu todistus
• Esimerkkejä erikoistodistuksista:
– Todistus yrityksen olemassaolosta (Certificate of good standing) pohjautuen kaupparekisteriotteeseen
– Todistus yrityksen vastuuhenkilöistä/toimialasta.
– Todistus kauppakamarijäsenyydestä: voi olla merkitystä esimerkiksi kauppaneuvotteluissa

Ajankohtaisia asioita: Turkki
• Turkin kauppaministeriö on tehnyt Turkin tullilakiin lisäyksen,
jonka mukaan 1.1.2021 alkaen EU:n jäsenmaista A.TRtavaratodistuksella maahan tulevilta tavaralähetyksiltä ei enää
vaadittaisi erillistä kauppakamarin myöntämää
alkuperätodistusta.
– Tämä ei kuitenkaan koske tuotteita, joille on asetettu kauppapoliittisia
toimenpiteitä.
– On hyvä huomioida, että tullilain käytännön soveltamisessa voi olla
viivettä ja alkukankeutta.

Ajankohtaisia asioita: Laillistaminen
• Yritysasiakirjoihin, jotka vaativat kauppakamarin vahvistamisen ja
viranomaisen laillistamisen (Digi- ja väestötietovirasto,
ulkoministeriö) noudatetaan uutta toimintatapaa 15.2.2021 alkaen:
1. Kauppakamarissa asiakirja vahvistetaan kauppakamarin leimalla ja
toimihenkilön allekirjoituksella. Lisäksi asiakirja leimataan” This document has
been seen at Chamber”-leimalla
2. Tämän jälkeen asiakirja laillistetaan ensin Digi-ja väestötietovirastossa (DVV) ja
sen jälkeen ulkoministeriössä.
3. Lopuksi asiakirjaan haetaan yleensä vielä legalisointi kohdemaan Suomessa
toimivasta edustustosta.

• Huom:
– Tämä toimintapa ei koske kauppakamarien myöntämiä alkuperätodistuksia ja
saman toimituksen muita vahvistettuja asiakirjoja, jotka esitetään
samanaikaisesti laillistettaviksi alkuperätodistuksen kanssa.
– Jos asiakirjaan vaaditaan ulkoministeriön laillistus, voidaan se edelleen
toimittaa suoraan ulkoministeriöön ilman DVV:n laillistusta ja ilman erillistä
”This document has been seen at Chamber”-leimaa.

Ajankohtaisia asioita: UK ja Brexit
• Alkuperätodistuksia ei pääsääntöisesti vaadita, mutta estettä
niiden myöntämiselle ei ole. Huom! Pohjois-Irlantiin
sovelletaan vielä neljä vuotta EU:n tullilainsäädäntöä, mutta
Pohjois-Irlanti ei ole enää EU alkuperää, alkuperää
määritettäessä.
• ATA Carnet’ta voidaan käyttää väliaikaisessa viennissä
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 1.1.2021 lähtien

Access2Markets
•

Access2Markets-portaali on kattava keskitetty palvelu yrityksille, josta yritykset voivat hankkia tietoja
kaupankäyntiehdoista liittyen tavaroiden tuontiin EU:hun ja tavaroiden vientiin yli 120 ulkomarkkinalle. Se tarjoaa yrityksille
tuotteisiin liittyviä räätälöityjä tietoja sekä helposti luettavia käytännönläheisiä tietoja EU:n kauppasopimuksista, erilaisia
oppaita, tutoriaaleja, videoita ja paljon muuta kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

•

Se sisältää myös alkuperäissääntöjen itsearviointityökalun ROSA:n. Työkalu suodattaa ja selittää tuotteen ”taloudellista
kansalaisuutta” koskevat säännöt ja tarjoaa räätälöidyn tarkistuslistan, joka auttaa yrityksiä soveltamaan näitä sääntöjä.
Yritykset voivat käyttää portaalia myös ilmoittaakseen kohtaamistaan kaupan esteistä.

•

Access2Markets-portaali auttaa yrittäjiä hyödyntämään EU:n laajaa kauppasopimusverkkoa – täysin maksutta!

Kiitos!
Lasse Parviainen

Toimiston asiakirjapäivystys:

050 494 6369

(03) 230 0555

lasse.parviainen@tampereenkauppakamari.fi

asiakirjat@tampereenkauppakamari.fi

Ilmoittaudu:
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