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Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

SIJAINTI 

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

495 € / 495 €
(+alv 24%)

HINTA, LÄHI / ETÄ

695 € / 695 €
(+alv 24%)

30.11.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Vientikaupan keskeiset asiakirjamääräykset
30.11.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Koulutuksessa käydään läpi koko vientiprosessi tarjouspyynnöstä tavaratoimituksiin ja
perehdytään viennin eri vaiheissa tarvittaviin asiakirjoihin sekä niiden täyttämiseen.
Lisäksi tutustutaan myös kauppakamarien myöntämiin asiakirjoihin.

Koulutus on suunnattu kaikille vientikaupan parissa työskenteleville henkilöille, niin
alalle juuri tulleille kuin kokeneemmallekin henkilöstölle, jotka haluavat päivittää
tietojaan vientikaupan uusimmista määräyksistä.

Tilaisuuden kouluttajana toimii vientiasiantuntija Jukka Säikkälä Helsingin seudun
kauppakamarilta.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Koulutuksessa käydään läpi koko vientiprosessi tarjouspyynnöstä
tavaratoimituksiin ja perehdytään viennin eri vaiheissa tarvittaviin
asiakirjoihin sekä niiden täyttämiseen. Lisäksi tutustutaan myös
kauppakamarien myöntämiin asiakirjoihin. Tilaisuudessa perehdytään
mm.

vienti- ja tuontirajoituksiin
EU:n solmimiin vapaakauppasopimuksiin
alkuperäsääntöjen perusperiaatteisiin ja etuuskohteluasiakirjoihin
kauppakamarien myöntämiin asiakirjoihin
viennin erityisasiakirjoihin
tavaran ennakkotarkastukseen ja sertifiointiin
asiakirjojen vahvistamiseen ja laillistamiseen
kuljetuksissa huomioitaviin seikkoihin
Access2Markets -tietokantaan
Brexitin tuomat muutokset asiakirjamääräyksiin Isoon-Britanniaan
vietäessä
KauppakamariTiedon Ulkomaankauppa & Maatiedon
hyödyntämiseen.

Koulutus on suunnattu kaikille vientikaupan parissa työskenteleville
henkilöille, niin alalle juuri tulleille kuin kokeneemmallekin henkilöstölle,
jotka haluavat päivittää tietojaan vientikaupan uusimmista määräyksistä.

Tilaisuuden kouluttajana toimii vientiasiantuntija Jukka
Säikkälä Helsingin seudun kauppakamarilta.

Ohjelma

8.55 Etäosallistujien yhteyden avaus

09.00
Vientiprosessi tarjouspyynnöstä tavaratoimitukseen – tarvittavat asiakirjat ja
niiden täyttö

Viennin prosessi pähkinänkuoressa
Vienti- ja tuontirajoitukset
EU:n solmimat vapaakauppasopimukset
Alkuperäsääntöjen perusperiaatteet ja etuuskohteluasiakirjat

10.30
tauko
10.45

Tullinimikkeistä
Viennin asiakirjat ja erityisasiakirjat
Tavaran ennakkotarkastus ja sertifiointi

12.00
lounastauko

13.00

Kauppakamarien myöntämät asiakirjat
Asiakirjojen laillistaminen ja vahvistaminen
Kuljetuksissa huomioitavaa

14.00
tauko

14.15

Brexitin tuomat muutokset asiakirjamääräyksiin Isoon-Britanniaan vietäessä
Access2Markets -tietokanta
KauppakamariTiedon Ulkomaankauppa & Maatieto viejän apuna
Keskustelua

16.00
Tilaisuus päättyy

Asiantuntijat

Jukka Säikkälä
Asiantuntija, ulkomaankaupan määräykset 
Helsingin seudun kauppakamari

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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