
Miksi Tullianalyysi?

Tullianalyysin avulla saatte kokonaiskuvan 
yrityksenne tuontimääristä ja maksetuista tulleista. 
Tunnistatte riskit ja vältytte aiheettomilta 
tullimaksuilta.

Tullianalyysin tulokset: kokonaiskuva yhtiön 
maahantuonneista

• Maksetut tullit vuositasolla
• Maksettu ALV (vuoteen 2018 asti)
• Keskimääräinen tullausprosentti
• Tullausarvo vuositasolla
• Rahtikustannukset vuositasolla
• Käytetyt toimituslausekkeet
• Käytetyt tullinimikkeet, tullimenettelyt ja 

etuuskohtelut
• Tavaroiden alkuperämaat ja lähetysmaat
• Tarkempi riski- ja kustannusanalyysi 30 

suurimmalle tullaukselle tullausarvon, 
tullimaksujen ja rahtikustannusten perusteella.
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Ota yhteyttä ja kysy lisää!

PwC:n tullianalyysi
Kokonaiskuva yhtiönne Tulliin liittyvästä 
toiminnasta

Tullianalyysin toteuttaminen

• Pyydämme yrityksenne valtuuttamana tarvittavat 
tiedot Tullilta ja analysoimme ne

• Tullianalyysin teettäminen ei vaadi aikaa yrityksen 
työntekijöiltä

• Saatte tulokset, kommentit ja suositustoimenpiteet 
helppolukuisena esityksenä.

Saatte suosituksemme toiminnan tehostamiseksi ja 
puutteiden korjaamiseen: 
• Riskien identifiointi ja suosituksemme niiden 

korjaamiseen
• Hyödyntämättömät etuuskohtelut ja tullimenettelyt ja 

niihin liittyvät säästöt
• Tullinimikkeiden käyttöön liittyvät säästöt tai riskit
• Liikaa maksettujen tullien identifiointi, joille voimme 

hakea yrityksenne puolesta palautusta viimeisten 
kolmen vuoden ajalta.
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Why PwC’s Custom Analysis?

The customs duty analysis will give you an overall 
view of import quantities and duties paid as well our 
suggestion for favourable customs procedures and 
treatments in order to avoid unnecessary duties in 
the future. 

The results of the analysis: an overall view of 
your company’s imports

• Paid import duties on an annual basis
• Paid import VAT (until 2018)
• Average customs duty percentage
• Customs value declared on an annual basis
• Freight costs on an annual basis
• Incoterms and customs procedures used
• Customs classification codes and preferential 

origin declared
• Countries of origin and dispatch
• 30 biggest importation measured by costs of the 

import, by freight costs and by customs value.
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For more information please contact:

PwC’s Custom Analysis
A comprehensive screening of your 
company’s imports

Process Outline

• PwC will request the information from the Customs 
Authorities and perform the analysis.

• We will analyse the data and seek to identify 
potential savings targets, possible risks and 
applicable customs procedures.

• The customs analysis will not require time or effort 
from your employees.

We will provide an identification of risks and 
recommendations for future duty savings
• Identification of risks or savings related to applied 

customs codes
• Suggestions for the use of preferential origin 

treatments and customs procedures as well as an 
evaluation of the related duty savings.
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