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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



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!



Keskuskauppakamarin Kauppasopimusopas

• Keskuskauppakamari on julkaissut maksuttoman oppaan, joka auttaa yrityksiä hyödyntämään EU:n kauppasopimuksia ja 

tullietuuksia tavarakaupassa

• Euroopan unionin kauppasopimuksilla tiivistetään ja vapautetaan kahdenvälistä kauppaa. EU on solminut yli 40 

kauppasopimusta kattaen lähes 80 maata Amerikasta Aasiaan ja lisää neuvotellaan koko ajan

• Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa etenkin pk-yrityksiä ymmärtämään EU:n kauppasopimusten merkitys ja tarjota 

tiivistettyä ohjenuoraa niiden hyödyntämiseen keskittyen tullietuuksien saamiseen tavarakaupassa

• https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2021/09/Kauppasopimusopas.pdf



Kiitos!

Markus Sjölund
markus.sjolund@tampereenkauppakamari.fi
puh 040 745 4342 

Asiakirjapalvelu
asiakirjat@tampereenkauppakamari.fi
puh. (03) 230 0555


