KAUPPAKAMARI

KAUPPA

13.10.2022 | Oulu, Technopolis Ydinkeskusta

Made in Finland - alkuperän ja
kauppasopimusten merkitys viennissä!
13.10.2022 Oulu
Hybriditoteutus: Teams & Oulu, Technopolis Ydinkeskusta
Tervetuloa päivittämään tietosi tullinimikkeistä, kauppapolitiikasta &
vapaakauppasopimuksista, alkuperäasioista ja alkuperätodistuksista.
Asiantuntijana toimii pidetty kouluttaja Marika Nummila, Samex Solutions Oy.
Voit osallistua paikan päällä tai etänä.
ALKAA
13.10.2022 09.00 13.10.2022 16.00

SIJAINTI
Technopolis Ydinkeskusta, 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

Tervetuloa päivittämään tietosi tullinimikkeistä, kauppapolitiikasta &
vapaakauppasopimuksista, alkuperäasioista ja alkuperätodistuksista.

Paikka: Oulu (osoite tarkentuu lähemmin) / etätoteutus (Teams)

Asiantuntijana toimii Marika Nummila, Samex Solutions Oy. Marikalla on
pitkä ja vankka ydinosaaminen viennin ja tullauksen parissa. Hän on
työskennellyt aitiopaikalla huolintaliikkeen ammattiosaajana vastaten
vienneistä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Marika toimii Samexilla
päivittäin vientitullauksen asiakastuessa sekä tiiviissä yhteistyössä Tullin
asiantuntijoiden kanssa. Lähes 700 henkilöä yli kolmestasadasta
suomalaisesta vientiyrityksestä on osallistunut Nummilan koulutuksiin ja
hän on saanut erinomaista palautetta asiantuntijuudestaan.

Ohjelma:
8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi / etäyhteyden testaus
9.00 Koulutuksen avaus
Tullinimike
Mitä tietoja tarvitaan tullinimikkeen määrittämiseksi?
Miksi se on tärkeä, mikä se on, käyttötarkoitus ?
Tullinimikkeistö, Käyttötariffi
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
Alkuperäkirjanpito
Alkuperätodistukset
Alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen
COO, EUR.1, A.TR
Tavarantoimittajan ilmoitus, INF
Valtuutettu viejä
REX Rekisteröity viejä
Japanin kauppasopimuksen ”erikoisuuksia”
Uusin kauppasopimus Vietnamin kanssa
Tiedonhaku
11.30 Lounastauko
14.00 Kahvitauko
16.00 Koulutus päättyy
---------------------Ilmoittauduthan 6.10. mennessä verkkokaupan kautta tai
jaana.lahtinen(at)chamber.fi
Ohje ilmoittautumiseen verkkokaupassa: valitse osallistumismuoto &
ilmoittautuvien henkilöiden määrä ja klikkaa Ilmoittaudu. Voit kirjautua sisään
KauppakamariTilin tunnuksilla (suosittelemme tekemään maksuttomat tunnukset
Rekisteröidy-painikkeen kautta) tai valita Jatka kirjautumatta. Asioimalla kirjautuneena
verkkokauppa laskee automaattisesti jäsenetuhinnan, mikäli organisaationne on
kauppakamarin jäsen. Etuhinta edellyttää siis kirjautuneena asiointia!
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
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.

