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Tullinimikkeellä on merkitystä

Tullinimikkeellä on vaikutusta tavaralle 
määrättävien tullien, valmisteverojen ja 
maahantuonnin arvonlisäveron 
suuruuteen sekä alkuperään 
perustuvaan etuuskohteluun ja tuonti 
ja vientirajoituksiin.

Huolellisen luokittelun tarpeellisuutta ei 
pidä aliarvioida. Sen lisäksi, että 
virheellinen luokittelu voi aiheuttaa 
kustannuksia jälkikäteen, huolellinen 
selvittäminen ja etukäteissuunnittelu 
voivat tarjota mahdollisuuden 
merkittäviin kustannussäästöihin.

Tavaran oikean tullinimikkeen luokittelu 
on usein annettu huolintayhtiön 
tehtäväksi. Tavaranhaltija kuitenkin 
vastaa oikean nimikkeen 
ilmoittamisesta.

Tulliviranomaiset kiinnittävät 
tarkastuksissaan huomiota tavaroiden 
luokitteluun. Väärästä nimikkeestä voi 
aiheutua huomattavia kustannuksia 
esimerkiksi silloin, kun käytetyn 
nimikkeen mukainen tulli on oikean 
nimikkeen tullia pienempi, tai jos yritys 
on käyttänyt vapaakauppasopimusta 
tilanteessa, jossa se ei ole mahdollista.
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PwC:n nimikkeistökartoitus
Mistä tiedämme toimimmeko kuten halusimme? Onko prosesseissamme
hallitsemattomia riskejä?

1. Olemassa olevat käytännöt
• Miten yritys määrittelee nimikkeet tällä hetkellä?

2. Roolien ja vastuiden läpikäynti
• Kuka tekee? Mitä tekee? Kuka vastaa?

3. Ohjeistuksen ja prosessikuvauksen laatiminen
• Laaditaan ohjeistus ja prosessikuvaus nimikkeiden 

oikean käytön varmistamiseksi.

4. Prosessiriskien ja säästöjen tunnistaminen
• Mitä riskejä prosessiin liittyy? Miten riskit hallitaan? 

Voimmeko saavuttaa säästöjä kilpailevien nimikkeiden 
kautta? Sitovat tariffitiedot.

5. Raportointi
• Raportoidaan havainnot ja toimenpide ehdotukset.

6. Koulutus
• Tuntevatko viennin ja tuonnin parissa työskentelevät 

lainsäädännön riittävän hyvin? Lainsäädännön ja 
ohjeistuksen läpikäynti.
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Projektin sisältö ja vaiheistus
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Prosessit ja roolit

Ohjeet ja prosessikuvaus

Riskit ja säästöt

Loppuraportti

Koulutus

Olemassa olevien käytäntöjen sekä roolien ja vastuiden läpikäynti 
haastattelemalla yrityksen edustajia

Ohjeistus ja prosessikuvaus nimikkeiden oikean käytön varmistamiseksi

Kartoitus nimikkeistöön liittyvistä riskeistä ja mahdollisista säästöistä 
(kilpailevat nimikkeet)

Tarkastusraportti, joka pitää sisällään tarkastuksessa havaitut asiat ja 
toimenpide ehdotukset. Raportin läpikäynti yrityksen edustajien kanssa

Noin kolmen tunnin pituinen räätälöity koulutustilaisuus tariffoinnin yleisistä 
perusteista relevanttien nimikkeistöryhmien osalta sekä kartoituksessa laaditun 
ohjeistuksen läpikäynti
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PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. 
Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 155 maassa yli 327 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. 
Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.
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