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Venäjän WTO-jäsenyys
-tilanne
• Venäjän WTO-liittymisneuvottelut saatiin päätökseen syksyllä 2011
• Venäjän virallinen WTO-liittymistyöryhmä hyväksyi lopulliset
liittymisasiakirjat 15.-17.11.2011
• WTO-jäsenyys hyväksyttiin WTO:n ministerikokouksessa Genevessä
16.12.2011
• Jäsenyys astuu voimaan 30 pv. kuluttua siitä kun Venäjä on
tallettanut ratifiointiasiakirjat WTO:hon. Ratifiointi on saatettava
päätökseen 23.7.2012 mennessä.
• WTO-historian pisimmät liittymisneuvottelut
– Liittymishakemus 1993, varsinaiset neuvottelut 2000-luvun
alussa, EU-Venäjä sopimus 2004, USA 2006, täydentävät
sopimukset 2010
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Venäjän WTO-liittymisehdot
- sääntely-ympäristö
• WTO:n perusperiaatteet; syrjimättömyys suhteessa kotimaiseen tai
toisesta WTO-maasta tuotuun tuotteeseen tai palveluun,
suhteellisuus (vähiten kauppaa rajoittavien toimien käyttö),
etuuksien mitätöiminen kielletty

• Venäjä uusinut taloudellis-kaupallista toimintaa sääntelevää
kansallista lainsäädäntöään WTO-mukaiseksi. Prosessi tukenut
talouden reformeja. Nyt tämä tehdään tulliliiton puitteissa.

• Toimeenpanon ongelmiin WTO-jäsenyys ei tuo välitöntä ratkaisua
• WTO:n riitojenratkaisujärjestelmä
• Sektorikohtaisia sitoumuksia palvelukaupassa
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Venäjän WTO-liittymisehdot
- tavaroiden markkinoillepääsy
Teollisuustuotteiden tuontitullit:

• Tuotekohtaiset maksimitullitasot, ennustettavuus
• Keskimääräinen tullitaso laskee 7,9%:iin nykyisestä 10%:sta
• Teollisuustuotteiden keskimääräinen tullitaso laskee 6,9%:iin
nykyisestä 7,9%:sta (WTO-mukaiset tasot pitkälti jo voimassa)

• Maataloustuotteiden tullitaso laskee 11,5%:iin nykyisestä 13,2%:sta
• Siirtymäajat vaihtelevat 0–7 vuoteen, tyypillisesti 4-5 vuotta
(pisimmät ajoneuvoilla 7 vuotta, kemikaaleilla ja huonekaluilla 6
vuotta)

• Voimassa olevat tullit voivat olla sidottuja tasoja alemmat
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Venäjän WTO-liittymisehdot
- tavaroiden markkinoillepääsy
Esimerkkejä tullisidonnoista ja niiden vaikutuksista:

 Paperi- ja pahvituotteet (HS48) 5-14%, 0-4 vuoden siirtymäajalla
• 4802.56.20 päällystämätön paperi: sovellettu 15%, IBR 15%, FBR 5%/2016
• 4810.22.10 LWC: sovellettu 5%, IBR 15% , FBR 10%/2014
• 4810.92.00 monikerroksinen paperi: sovellettu 5%/15%, IBR 5%, FBR 5%/heti

 Sellu (HS47) 5 – 12,5%, 3-5 vuoden siirtymäajalla
• 4703.21.00 sooda- tai sulfaattisellu, havu: sovellettu 5%/10%, IBR 15%, FBR
5%/2017

 Valmistalot (HS 9406) sovellettu tulli 20%, IBR 20%, FBR 5%/2016
 IT-sektori 0%, siirtymäaika 3 vuotta (ITA-sopimus)
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Venäjän WTO-liittymisehdot
- tavaroiden markkinoillepääsy, vientitullit
• Vientitullit: Venäjä sitonut raakapuun ja paperituotteiden, kalojen,
kaasun ja hiilen, öljytuotteiden, nahkojen, metallien (ml.
romumetallien) vientitullit

• Puun vientitullisidonnat (sallitut maksimitasot) Suomelle tärkeissä
puulajeissa:
– Ei siirtymäaikoja
– koivu 7%, haapa 5%

– kuusi 13% 6,2 milj. kuution kokonaistariffikiintiössä (6 246,5
tuhatta kuutiometriä, josta EU:n osuus 5 960,6, muut 285,9)
– mänty 15% 16 milj. kuution kokonaistariffikiintiössä (16 038,2
tuhatta kuutiometriä, josta EU:n osuus 3 645,9, muut 12 392,3)
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Venäjän WTO-liittymisehdot
- tavaroiden markkinoillepääsy, vientitullit
• EU:lle varattujen havupuun tariffikiintiöiden hallinnoinnista vastaa
•
•

•
•
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EU (poikkeuksellinen menettely)
Kiintiönjako tulee perustumaan ensisijaisesti perinteisiin
kauppavirtoihin (70% perinteisille tuojille, 30% uusille).
Perinteisen tuojan status: kolmen ensimmäisen kiintiövuoden
aikana tuojat jotka ovat tuoneet v. 2004 tai 2007 vähintään 5000
m3 havupuuta Venäjältä, tämän jälkeen kahden edellisen vuoden
aikana vähintään 5000 m3 havupuuta Venäjältä tuoneet.
Kiintiöosuudet suhteutetaan perinteisen tuojan toteutuneeseen
tuontiin.
EU:n myöntämää tuontilupaa vastaan haetaan vientilisenssi
Venäjältä
15.2.2012
7

Venäjän WTO-liittymisehdot
- tavaroiden markkinoillepääsy, vientitullit
• Toteutunut tuonti raportoidaan tullille (SIGL)
• Käyttämättömät kiintiöosuudet avoinna 1.8. alkaen kaikille
tuojille hakemusten saapumisjärjestyksessä
• Mikäli tuoja ei käytä kiintiöosuuttaan, on siitä ilmoitettava
tullille.
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Venäjän WTO-jäsenyys
- lisätietoa
• Venäjän WTO-liittymispaketti (työryhmäraportti sekä tavara- ja
palvelukaupan sidontalistat) löytyvät osoitteesta:
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_russie_e.htm ,
sivulla alhaalla olevan otsikon All unrestricted documents on
accession of Russian Federation alta.

• DG Trade markkinoillepääsytietokanta: http://madb.europa.eu/
• UM, markkinoillepääsyasioiden yksikkö: kpo-20@formin.fi

KPO-20

15.2.2012
9

