ENKÄT OM INTERNATIONALISERING
OCH HANDELSHINDER
Svarsanvisningar:
●● Vi ber er först fylla i allmän information om ert företag. Därefter har enkäten delats i två delar. I den första
delen ber vi er besvara frågor gällande ert företags planer för internationalisering och i den andra delen
frågor gällande hinder för varu- eller tjänstehandel eller investeringar på export- eller importmarknader.
●● I del 2, punkterna 1–12 listas de vanligaste handelshindren, som företag kan stöta på,
klassade enligt typ av hinder. Vi ber er att beskriva problemet som ert företag har stött på genom att uppge:
1) vilken vara, tjänst eller investering problemet gäller,
2) land i fråga,
3) hur problemet har förhindrat eller försvårat handeln samt om det förorsakar extra kostnader och,
4) i mån av möjlighet, huruvida hindret eller problemet baserar sig på mållandets lagstiftning,
myndighetsföreskrifter eller annat krav.
●● Ni kan anmäla handelshinder som ert företag har stött på både på EU:s inre marknad och marknader
utanför EU.
●● Handelshinder på EU:s inre marknad kan även anmälas till arbets- och näringsministeriets
Solvit-samordningscentral genom att fylla i en nätblankett på adressen www.solvit.eu.
●● Om ert företag har anmält handelshinder tidigare, ber vi er att ge möjliga uppdateringar i punkt 13.
Under samma punkt kan ni också berätta ifall inga förändringar skett angående de hinder ni tidigare anmält.
●● Svaren behandlas konfidentiellt och inga eventuella åtgärder kommer att inledas utan företagets samtycke.
●● Vi ber er returnera blanketten senast 19.10.2012 per e-post till adressen tradebarrier@formin.fi,
per post till Utrikesministeriet (adressen nedan) eller faxa den till numret (09) 1605 50989. Ni kan
också fylla i blanketten på webben på adressen http://formin.finland.fi/handelspolitik/handelshinder.
Blanketten finns även tillgänglig på finska och engelska.
●● Er anmälan är viktig. Genom att svara hjälper ni oss att främja ert företags intressen gällande
internationalisering och handelshinder.

Ytterligare information:
Utrikesministeriet
Handelshinder på EU- och EES-områdets inre marknad:
Handelspolitiska avdelningen
Arbets- och näringsministeriet
Enheten för marknadsinträdesärenden
Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor,
Ilkka Saarinen, tel.: (09) 1605 6327
Inremarknadspolitik- och företagslagstiftningsgruppen
Heli Siikaluoma, tel.: (09) 1605 6528
(SOLVIT),
PB 413, 00023 Statsrådet
Akseli Koskela, tel.: (029) 5064928
e-post: tradebarrier@formin.fi
Leila Vilhunen, tel.: (029) 5064686
PB 32, 00023 Statsrådet
e-post: solvit@tem.fi
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Information om företaget
Företagets namn *
Företagets postadress
Företagets huvudsakliga bransch *
Livsmedelsindustrin

Skogsindustrin

Informationsteknologi industrin (inkl. konsumentelektronik)

Tjänster

Kemisk industri (inkl. gummi och plast samt kosmetik)

Byggnads- och inredningsindustrin

Maskiner och apparater

Textil- och beklädnadsindustrin

Transportmedel

Detaljhandel

Läkemedelsindustrin

Annat

Metall-, stål och gruvindustrin

Personalantal
Omsättning år 2011
€

Export år 2011

Import år 2011
€

€

Företaget tillhör följande organisationer:
Finlands Näringsliv EK

Förbundet för Finsk Handel

Finpro

Centralhandelskammaren

Internationella handelskammaren ICC

Företagarna i Finland

Kontaktinformation
Kontaktpersonens namn och position i företaget *
               
Telefon *
                                                            

E-post *
               

* Vi önskar att ni fyller i åtminstone de stjärnmarkerade punkterna.
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Del 1: Frågor gällande planer för internationalisering
och önskemål om tillgängliga tjänster
Hurdana internationaliseringsplaner har företaget?
1. Vilka exportmarknader är ert företag speciellt intresserad av?

2. Hurdana offentliga tjänster för främjande av export och internationalisering
skulle ni önska att fanns tillgängliga?
T.ex. nätverkstjänster gentemot myndigheter och ekonomiska påverkare i förläggningsländer
som Finlands beskickningar utomlands kan erbjuda, promotionsevenemang för företagets
produkter eller tjänster, uppföljning av affärsklimatet i destinationslandet samt rapportering
om detta för företagen, avlägsnandet av handelshinder, avgiftsbelagda marknadsundersökningar
och tjänster i samband med etablering.
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3. Till vilka destinationsländer skulle ni önska ministerledda resor för främjande
av export och internationalisering?

4. Hur fungerar den inhemska exportfinansieringen (inkl. tillgången till krediter,
garantier eller tjänster) samt önskemål om dess utvecklande?
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Del 2: Frågor gällande handelshinder
Har ni stött på nedannämnda eller andra hinder för export
eller import av varor eller tjänster, eller för investeringar?
1. Tulltariffer vid export och import av varor
T.ex. höga och/eller diskriminerande tullnivåer, tillfälliga tullhöjningar, problem vid fastställandet av
förtullningsvärdet, export- och importavgifter och andra obligatoriska avgifter vid export och import,
användning av tariffkvoter som handelshinder
Produkt

Land / länder

Hinder / problem

2. Antidumpningstullar, utjämningstullar och skyddsåtgärder vid export och import av varor
a. Antidumpnings- och utjämningstullar, skyddsåtgärder, prisåtaganden och motsvarande
åtgärder för varor
b. Har ni haft problem med utredningen av antidumpnings- eller utjämningstullar eller skyddsåtgärder?
Har ni fått tillräckligt med information och stöd från Europeiska kommissionen och nationella
myndigheter under utredningen?
Produkt

Land / länder

Hinder / problem
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3. Tullförfaranden vid export och import av varor
T.ex. inkonsekvent eller ständigt föränderlig förtullningspraxis, långsam tullbehandling,
oklara eller inkonsekvent använda tullklassificeringar, krav på extra dokument eller
förändring av dokument
Produkt

Land / länder

Hinder / problem

4. Skatter, skattelagstiftning och andra tilläggsavgifter
Skatter (t.ex. källskatt, lyxskatt, moms) eller liknande andra avgifter förutom tullar och
importavgifter som diskriminerar utländska företag eller deras produkter till förmån för
nationella företag, andra beskattningsrelaterade faktorer (t.ex. återbetalning av moms) )
Produkt / tjänst / investering

Land / länder

Hinder / problem
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5. Kvantitativa begränsningar och licensiering
T.ex. import- och exportförbud eller -kvoter, licensieringskrav och krav på övervakningsdokument,
import och export monopol, begränsning av mängden företag t.ex. p.g.a. ensamrätter
eller behovsprövning av tjänster
Produkt / tjänst / investering

Land / länder

Hinder / problem

6. Diskriminerande eller oskäliga produktbestämmelser
Tekniska föreskrifter, standarder, testnings-, kontroll- och certifieringskrav som diskriminerar
importprodukter, innehåller ovanligt tunga förfaranden eller avviker från internationellt godkända
krav eller praxis, inklusive sanitära och fytosanitära skyddsåtgärder
Produkt / tjänst / investering

Land / länder

Hinder / problem
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7. Immateriella rättigheter
T.ex. problem och brister angående lagstiftning om upphovsrätter, varumärken,
patent och mönsterrätter samt överträdelser av sådana rättigheter och påföljder
för dessa överträdelser
Produkt / tjänst / investering

Land / länder

Hinder / problem

8. Offentliga upphandlingar
Diskriminering vid anbudsförfaranden som organiserats av den offentliga sektorn
eller en motsvarande upphandlingsenhet, t.ex. bristfällig information, gynnande av inhemska
företag eller andra faktorer som förhindrar deltagande i anbudsförfaranden
Produkt / tjänst / investering

Land / länder

Hinder / problem
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9. Frågor om företagets rättsliga ställning
T.ex. krav på bolagsform eller ägande, begränsningar på utlänningars innehav av företag,
krav angående samföretag, erhållande av koncession
Produkt / tjänst / investering

Land / länder

Hinder / problem

10. Rörlighet för personer
T.ex. erhållande av visa eller uppehålls- och arbetstillstånd, krav på examina
och kompetens, hemvist eller användning av lokala experter, faktorer angående
anställningsvillkor och arbetsförhållanden
Land / länder

Hinder / problem
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11. Fri rörlighet för kapital
T.ex. överföring av kapital och repatriering av vinster, betalningsrörelsens
funktionsduglighet och föreskrifter om denna, dröjsmål i betalningar
Produkt / tjänst / investering

Land / länder

Hinder / problem

12. Övriga hinder och problem som inte nämnts ovan
T.ex. förpliktelser att använda inhemska råvaror och produktionsinsatser, förpliktelser
att exportera för att erhålla vissa investerings- eller importförmåner; andra praktiska
problem för företagsverksamhet som t.ex bristfällig eller föränderlig konkurrenslagstiftning,
monopol, karteller, diskriminerande handels- och distributionsnätverk, konkurrensförvridande
subventioner till inhemska företag, korruption, osäkerhet om mållandets ekonomiska, politiska
och sociala stabilitet, bristfällig lagstiftning och infrastruktur: t.ex. osäkerhet om äganderätter,
outvecklade trafik- och kommunikationsnätverk, avfallshantering osv.
Produkt / tjänst / investering

Land / länder

Hinder / problem
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13. Övriga kommentarer eller uppdateringar gällande tidigare anmälda handelshinder

l Vid behov tar vi kontakt med ert företag angående handelshinder som anmälts
l Om ni inte önskar att vi kontaktar er, vänligen ange det här
Nej tack, vi önskar inte att ni kontaktar oss
Skicka

Skriv ut
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Spara

