KAUPPAKAMARI

KAUPPA

13.10.2022 | Oulu, Lapland Hotels Oulu

Made in Finland - alkuperän ja
kauppasopimusten merkitys viennissä
13.10.2022 Oulu
Hybriditoteutus: & Oulu, Lapland Hotels Oulu
Made in Finland -koulutuksesta saat ajantasaista tietoa EU:n solmimista
vapaakauppasopimuksista ja niiden hyödyntämisestä, alkuperän määrittämisestä ja
alkuperätodistuksista. Päivän aikana tutustutaan myös aiheeseen liittyviin sähköisiin
työkaluihin.
Koulutus sopii erityisesti vientiyritysten oston, tuotekehityksen, myynnin, trade
compliancen, business developmentin, viennin ja logistiikan ammattilaisille sekä
controllereille.
Asiantuntijana toimii Marika Nummila Samex Solutions Oy:stä. Marikalla on pitkä ja
vankka osaaminen viennin, tuonnin ja tullauksen parista.
Tervetuloa mukaan!
ALKAA
13.10.2022 09.00 13.10.2022 16.00

SIJAINTI
Lapland Hotels Oulu, Oulu

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

HINTA, LÄHI / ETÄ

410 € / 410 €

615 € / 615 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutus, koulutusmateriaali ja livekoulutuksessa ohjelmaan merkityt
tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

Suomella on EU:n jäsenenä kauppasopimus noin 70 eri maan kanssa.
Vapaakauppasopimukset tuovat yrityksille säästöjä ja
kasvumahdollisuuksia. Ne joko poistavat tavaroiden kauppaa koskevat
tullit tai laskevat niitä merkittävästi. Kun sopimuksia hyödynnetään, ne
tuovat kilpailuetua. Vientimyyjä voi hymyssä suin mainostaa tuotteen
olevan EU:n alkuperätuote. Myös oikeiden alkuperätodistusten laatiminen
toimitusvaiheessa on helppoa, kun tiedetään, mihin ne perustuvat ja miksi
niitä tehdään.

Paikka: Lapland Hotels Oulu, Kirkkokatu 3, Oulu (vain lähitoteutus)

Alkuperäasiat ovat joukkuepeliä.
Ne koskettavat koko ketjua – ostoa, tuotteiden suunnittelua ja
valmistusta, myyntiä sekä tavaran toimitusta. Jokaisella on omat vastuut ja
velvollisuudet, ja kun kaikki on tehty systemaattisesti oikein, on mukava
pelata ykkösketjussa.
Kenelle? Koulutus sopii erityisesti vientiyritysten oston, tuotekehityksen,
myynnin, trade compliancen, business developmentin, viennin ja
logistiikan ammattilaisille sekä controllereille.
Made in Finland -koulutuksessa saat ajantasaista tietoa EU:n solmimista
vapaakauppasopimuksista ja niiden hyödyntämisestä, alkuperän
määrittämisestä ja alkuperätodistuksista. Päivän aikana tutustutaan myös
aiheeseen liittyviin sähköisiin työkaluihin.
Tavoitteena ymmärtää:
Miten yleisimmät haasteet saadaan taklattua?
Tullinimikkeen merkitys alkuperän määrittämisessä ja
kaupankäynnissä
Ostojen ja valmistamisen merkitys vientituotteen alkuperän
määrityksessä
Alkuperän ”syntyminen” ja kriteerit
Sopimuskohtaiset säännöt ja eroavaisuudet
Alkuperän todistaminen

Ohjelma:
8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Koulutuksen avaus
Tullinimike
Mitä tietoja tarvitaan tullinimikkeen määrittämiseksi?
Miksi se on tärkeä, mikä se on, käyttötarkoitus?
Tullinimikkeistö, nimikkeen rakenne
Sitova tariffitieto
Kauppapolitiikka ja vapaakauppasopimukset
Tavoitteet ja toimenpiteet, välineet
Edut ja edellytykset tullietuuksien saamiseksi
Alkuperä
Alkuperän määrittäminen
Non preferential origin - Yleinen alkuperä
Preferential origin – Etuusalkuperä
Etuusalkuperäsäännöt – Kokonaan tuotettu, riittävä valmistus, kumulaatio
Riittämätön valmistus
Alkuperä ja tullit, Alkuperäkirjanpito
Alkuperätodistukset
COO, EUR.1, A.TR
Valtuutetun viejän / rekisteröidyn viejän kauppalaskulausekkeet
Japanin kauppasopimuksen ”erikoisuuksia”
Tavarantoimittajan ilmoitus, INF
Alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen
Tiedonhaku
11.30 Lounastauko
14.00 Kahvitauko
16.00 Koulutus päättyy
---------------------Ilmoittauduthan 6.10. mennessä verkkokaupan kautta tai
jaana.lahtinen(at)chamber.fi
Huom! Ohje ilmoittautumiseen verkkokaupassa: valitse ilmoittautuvien
henkilöiden määrä ja klikkaa Ilmoittaudu. Kirjaudu sisään KauppakamariTilin
tunnuksilla (suosittelemme tekemään maksuttomat tunnukset Rekisteröidypainikkeen kautta). Vain kirjautuneena asioiville verkkokauppa laskee
automaattisesti jäsenetuhinnan, mikäli organisaatio on kauppakamarin jäsen.
Saat ilmoittautumisesta vahvistusviestin sähköpostiisi (tarkistathan
roskapostikansion). Kysyttävää? Autan mielelläni: jaana.lahtinen(at)chamber.fi, puh.
050 408 0663.

Asiantuntijat
Marika Nummila
Samex Solutions Oy

Oulun kauppakamari
050 408 0663
jaana.lahtinen@chamber.fi

Peruutusehdot
Perumisehdot: Ilmoittautumisen voi perua kuluitta seitsemän (7) päivää ennen koulutustilaisuutta. Tämän jälkeen perutuista ilmoittautumisista laskutamme puolet (50%)
osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan kaksi (2) päivää ennen koulutusta tai sen jälkeen, tai osallistuja ei saavu paikalle, laskutamme koko
osallistumismaksun. Sairauslomatodistuksen toimittaminen oikeuttaa kuluttomaan perumiseen.

Oikeudet muutoksiin
Oikeudet muutoksiin: Koulutuksen toteutumisen ehtona on vähimmäisosallistujamäärän täyttyminen. Oulun kauppakamarilla on oikeus perua koulutustilaisuus ilman
korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaille sähköpostilla viimeistään neljä (4) päivää ennen koulutustapahtumaa. Pidätämme oikeuden mahdollisiin ohjelman- ja
hinnanmuutoksiin.

