HUR KAN FÖRETAG DRA NYTTA AV
EU:S HANDELSAVTAL OCH SPARA IN PÅ
TULLAVGIFTER?

E

U har handelsavtal med cirka 60 länder utanför unionen. Genom avtalen avskaffas
tullarna på handel med varor antingen helt eller så sänks de betydligt. Företagen
undviker dock inte automatiskt tullavgifter. För att kunna utnyttja de inbesparingar
EU:s handelsavtal möjliggör ska företagens export uppfylla tre grundkrav:
1. Exportprodukten ska ingå i EU:s handelsavtal. I det stora hela omfattar EU:s nyaste
handelsavtal nästan alla industri- och jordbruksprodukter samt livsmedel.
2. Produkten ska ha sitt ursprung i EU eller något land som är avtalspart. Med andra
ord ska den vara helt framställd eller tillräckligt förädlad antingen i EU eller i
avtalsparten.
3. Ett ursprungscertifikat ska bifogas produkten.
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VILLKOR 1: INGÅR PRODUKTERNA I EU:S HANDELSAVTAL?
EU:s handelsavtal avskaffar tullarna helt eller sänker dem betydligt på nästan alla
produkter. De exakta tullbeloppen och eventuella övergångstider som gäller nedsättning av
avgiften varierar från avtal till avtal.
I EU:s databas för marknadstillträde (madb.europa.eu) kan man kontrollera om
företagets produkt omfattas av ett handelsavtal och se vilken tullsats produkten har
belagts med. Man måste känna till produktens varukod för att hitta den i databasen.
Varukoden eller tulltaxenumret (enligt Harmoniserade systemets (HS) nomenklatur) är
samma nummerkod som företaget använder i import- och exportklareringar.
Känner man inte till produktens varukod kan man kontakta Tullrådgivningen eller
kontrollera det på Tullens webbplats (tulli.fi/sv/foretag/export/angivande-av-varukod).
Även kommissionens TARIC-databas kan användas för att få reda på varukoden.

VILLKOR 2: HAR PRODUKTEN SITT
URSPRUNG I EU ELLER I EN AVTALSPART?
En exportprodukt kan uppfylla ursprungskravet på två sätt:
• Produkten har helt framställts i EU eller i en avtalspart (t.ex. jordbruksprodukter).
• Produkten har genomgått tillräcklig bearbetning i EU eller i en avtalspart. Vanligtvis
kan kriterierna kontrolleras i handelsavtalens produktvisa listregler där villkoren för
tillräcklig bearbetning ingår. Även Tullrådgivningen hjälper till i frågor som gäller hur
en produkts ursprung ska fastställas.
I de flesta fall har produkten genomgått tillräcklig bearbetning och är alltså
berättigad till förmånsbehandling, det vill säga till avskaffad eller sänkt tull, om den
uppfyller ett av följande tre kriterier:
• Den färdiga varan får en annan varukod än varukoderna på material som använts
vid bearbetningen (ändrad varukod på den fyrsiffriga huvudkodsnivån)
• Den färdiga varan uppfyller kriterierna för procentregeln (antingen överskrids
inte högsta tillåtna andel utomstående material eller så överskrids
minimivärdeökningen som ursprungsmaterialen medför)
• Den färdiga varan uppfyller vissa tekniska kriterier för behandlingen av material,
såsom tillräckligt många bearbetningsskeden (t.ex. textilprodukter).
EU:s handelsavtal möjliggör dessutom så kallad kumulation. Det innebär att en finländsk
tillverkare vid bearbetningen av en produkt under vissa förutsättningar kan utnyttja
råvaror med ursprung i en avtalspart även utan att villkoren för tillräcklig bearbetning
uppfylls och då kan slutprodukten ändå anses ha sitt ursprung i Finland/EU. Dessutom
är det värt att notera att råvaror som importerats till Finland och som naturligt har sitt
ursprung i EU-området behandlas på samma sätt som inhemska råvaror, de ökar alltså
produktens finländska/EU-ursprung.

EXEMPEL PÅ TULLFÖRMÅNERNAS UTFALL I EU:S HANDELSAVTAL
LAND OCH PRODUKTGRUPP

WTO-TULLSATS (%)

EU-TULLSATS (%)

Instrument och apparater för medicinskt bruk 901890

8,0

0

Fryst griskött 0203299

25,0

0

Motorfordon avsedda för varutransport 8704

6,1

0*

Vattenuppvärmningsapparater och varmvattenberedare 841919

5,0

0

Sydkorea

Kanada

Schweiz
30.00 CHF/100 kg

0

minst 47.00 CHF/100 kg

0

Titanoxider 282300

7,0

0

Konstruktioner och delar till konstruktioner 730890

7,0

0

Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider 29239000

3,9

0

Bomullsskjortor för kvinnor eller flickor 62063021

9,1

0

Motorbåtar 890392
Reläer 85364900
Mexiko

Japan

* Tullarna avvecklas under en övergångsperiod på tre år.

VILLKOR 3: URSPRUNGSINTYG
Det är förhållandevis enkelt att bestyrka ursprunget om värdet på en varuförsändelse är
högst 6 000 euro. De flesta av EU:s handelsavtal tillåter i det fallet att exportören själv
utfärdar en värdebegränsad faktura- eller ursprungsdeklaration. Det innebär att exportören
kompletterar fakturan med en formbunden fras om att produkten har sitt ursprung i
Finland/EU.
Om värdet på försändelsen överstiger 6 000 euro har företaget två alternativ. Företaget
kan be Tullen utfärda ett ursprungscertifikat för varje försändelse vars värde överstiger
6 000 euro. Varucertifikat EUR.1 (tom blankett) som i Finland behövs för att bestyrka
ursprung som berättigar till förmånsbehandling kan inhandlas på www.kopistore.fi. I
vissa fall behövs ett EUR-MED-varucertifikat för att bestyrka ursprunget. Alternativt kan
företaget hos tullen ansöka om tillstånd att som godkänd exportör själv upprätta en

formbundet faktura- eller ursprungscertifikat för fakturan. Företag rekommenderas ansöka
om tillstånd som godkänd exportör när ursprungsprodukter upprepat exporteras, det
underlättar för såväl exportören som Tullen. Ansökan görs på Tullens blankett 295r.
Ett företag som har fått tillstånd som godkänd exportör kan oavsett värdet på
ursprungsprodukterna i försändelsen upprätta en formbunden ursprungsdeklaration
i försändelsehandlingarna (t.ex. faktura eller forsedel). I ursprungsdeklarationen
anges Tullens tillståndsnummer och produktens ursprungsland. Då vet myndigheterna
i mottagarlandet att det för produkterna på inkommande söks tullförmån enligt
handelsavtalet mellan EU och avtalsparten. Dessutom ska det framgå av tulldeklarationen
i samband med importen att företaget ansöker om tullförmån, till exempel genom att i
deklarationen ange förmånsbehandlingskoden.
Det är värt att notera att varucertifikat EUR.1 inte kan användas vid export till
Sydkorea. För att få tullförmånen ska ett företag alltid när värdet på försändelserna
överstiger 6 000 euro hos Tullen ansöka om tillstånd som godkänd exportör.
För att ett företag ska kunna utnyttja tullförmånerna i CETA-avtalet mellan EU och
Kanada eller EPA-avtalet mellan EU och Japan, måste företaget vara registrerat i REXdatabasen. Ansökan om att bli registrerad som exportör i REX görs på Tullens blankett
1051r. För leveranser på mindre än 6 000 euro krävs ingen registrering.
ÖVRIGA VILLKOR
I ursprungsreglerna som gäller EU:s handelsavtal finns det utöver de tre uppräknade
grundvillkoren också andra villkor och regler, såsom regeln om direkttransport. Den
förutsätter att produkterna exporteras direkt från EU till avtalsparten. Varorna kan
emellertid transporteras via andra områden och vid behov mellanlagras och omlastas.
Villkoret är då att varorna ska vara under tullkontroll under hela transporten och
mellanlagringen, och att de inte genomgår andra åtgärder än sådana som behövs för att
lossa och omlasta dem och för att hålla dem i gott skick.
På kommissionens webbplats kan villkoren i ursprungsreglerna kontrolleras separat för
varje handelsavtal (http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customsduties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en).

YTTERLIGARE INFORMATION
Denna broschyr är riktgivande och innehåller information av allmän karaktär.

FÖR MERA INFORMATION
Tullrådgivningen
Tfn. + 358 295 5202
yritysneuvonta.vienti@tulli.fi

Utrikesministeriet
Avdelningen för externa ekonomiska relationer,
Enheten för marknadstillträde, TUO-20@formin.fi

Mer uttömmande beskrivningar om tullförmånsbehandlingar
finns till exempel på Tullens webbplats:
tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/viennin-etuuskohtelut
tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/etuuskohtelut-ja-tavaran-yleinen-alkupera

