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Tullausyksikkö   

Heidi Broms   

   

 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

Nimikemuutoksia 

 

 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 

voimassa 1.1.2016 lukien: 
3919 10 80 25 - - -  muut:    

 

voimassa 1.1.2017 lukien: 
0303 99 00 00 - -  muut:      
0303 99 00 10 - - -  punalohi (intiaanilohi) (Oncorhynchus nerka) 10,0      1, 5 
0303 99 00 15 - - -  muut tyynenmerenlohet (Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja 
Oncorhynchus rhodurus) 

10,0      1, 5 

0303 99 00 20 - - -  merilohi (Salmo salar) 10,0      1, 5 
0303 99 00 25 - - -  tonavanjokilohi (Hucho hucho) 10,0      1, 5 
0303 99 00 30 - - -  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjo-

lohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (On-
corhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus 
aguabonita), Oncorhynchus apache ja Onchorhyn-
chus chrysogaster 

10,0      1, 5 

0303 99 00 35 - - -  muut lohikalat 10,0      1, 5 
0303 99 00 40 - - -  makrillit (Scomber scombrus, Scomber australa-

sicus, Scomber japonicus): 
     

0303 99 00 40 - - - -  Scomber scombrus ja Scomber japonicus -lajin 
makrillit 

10,0      1, 5 

0303 99 00 45 - - - -  Scomber australasicus -lajin makrilli 10,0      1, 5 
0303 99 00 50 - - -  grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides) 10,0      1, 5 
0303 99 00 55 - - -  tyynenmerenpallas (Hippoglossus stenolepis) 10,0      1, 5 
0303 99 00 60 - - -  ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus) 10,0      1, 5 
0303 99 00 65 - - -  turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro-

cephalus) 
10,0      1, 5 

0303 99 00 70 - - -  jäämerenseiti (Boreogadus saida) 10,0      1, 5 
0303 99 00 75 - - -  silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10,0      1, 5 
0303 99 00 80 - - -  punasimpput (puna-ahvenet) (Sebastes spp.) 10,0      1, 5 
0303 99 00 85 - - -  kultaotsa-ahven (Sparus aurata) 10,0      1, 5 
0303 99 00 87 - - -  kolja (Melanogrammus aeglefinus) 10,0      1, 5 
0303 99 00 89 - - -  seiti (Pollachius virens) 10,0      1, 5 
0303 99 00 95 - - -  rauskut (Rajidae) 10,0      1, 5 
0303 99 00 99 - - -  muut 10,0      1, 5 
     
9001 50 49 30 - - - - -  muodoltaan pyöreä näköä korjaava silmälasien 

orgaaninen, leikkaamaton linssi, jonka molem-
mat puolet on viimeistelty ja jonka 
- läpimitta on vähintään 4,9, mutta enintään 8,2 
cm, ja 
- korkeus vähintään 0,5, mutta enintään 1,8 cm 
mitattuna tasaiselle pinnalle asetetussa linssissä 
vaakatasosta linssin etupinnan keskipisteeseen 
ja jollaista käytetään käsittelyyn sen asenta-
miseksi silmälaseihin 

2,9; S:1,45 (TM861 p/st 1, 5 
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voimassa 1.3.2017 lukien: 
0806 10 10 90 - - -  muut (PB001) (PB002)   1 

 

 

päättynyt nimike 31.12.2015: 

3919 10 80 23 

 

päättyneet nimikkeet 28.2.2017: 

0806 10 10 91, 0806 10 10 99 

 

 

Tekstimuutoksia 

 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
7607 11 19 30 - - - - -  paksuus vähintään 0,007, mutta alle 0,008 mm, myös hehkutettu 2.6.2016 
7607 11 19 40 - - - - -  paksuus vähintään 0,008, mutta enintään 0,018 mm, yli 650 mm:n 

levyisinä rullina, myös hehkutettu 
2.6.2016 

7607 11 19 50 - - - - -  paksuus yli 0,018 millimetriä ja alle 0,021 millimetriä, myös hehkutettu 2.6.2016 
7607 11 19 60 - - - - -  muuhun käyttöön kuin kotitalousfolioksi, 

- paksuus vähintään 0,007 millimetriä ja enintään 0,008 millimetriä, myös 
hehkutettu, tai 
- paksuus vähintään 0,008 millimetriä ja enintään 0,018 millimetriä, yli 
650 millimetrin levyisinä rullina, myös hehkutettu, tai 
- paksuus vähintään 0,018 millimetriä ja enintään 0,021 millimetriä, myös 
hehkutettu 

2.6.2016 

 
8427 90 00 30 - -  käsikäyttöiset haarukkatrukit, joissa on ns. ”painon näyttävä järjestelmä”, joka 

muodostuu punnitusmekanismista 
17.12.2015 

 
8536 90 40 00 - -  animikkeiden 8702, 8703, 8704 ja 8711 moottoriajoneuvoissa käytettävät 

kaapelikengät: 
1.1.2017 

 

 

Uusia alavitteitä 

 

voimassa 1.2.2017 lukien: 

CD 986 Asetuksen (EU) N:o 267/2012 15 a artiklan 1–3 kohtaa ei sovelleta liitteissä I, II ja III eikä asetuksen (EY) N:o 

428/2009 liitteessä I (”kaksikäyttötavarat”) lueteltuihin tavaroihin. 

 

CD 987 Jos ilmoitetut tavarat kuvataan toimenpiteeseen liittyvässä alaviitteessä ”MG”, asetuksen (EU) N:o 267/2012, 

sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisten tavaroiden ja teknologioiden vieminen, myyminen tai kuljettaminen 

Iraniin edellyttää ennakkoon annettua vientilupaa. 

 

CD 988 Liitteissä II ja VII b lueteltujen tavaroiden ja teknologioiden vieminen, myyminen tai kuljettaminen Iraniin edel-

lyttää ennakkoon annettua lupaa (asetus (EU) N:o 267/2012). 

 

CD 989 Jos ilmoitetut tavarat kuvataan toimenpiteeseen liittyvässä alaviitteessä ”DU”, liitteessä I lueteltujen tavaroiden 

ja teknologioiden tuominen, ostaminen tai kuljettaminen Iranista edellyttää ennakkoon annettua tuontilupaa 

riippumatta siitä, ovatko ne peräisin Iranista vai eivät (asetus (EU) N:o 267/2012). 

 

MG 562 LIITE VIIB 2. Asetuksella (EU) N:o 267/2012 - Korroosionkestävä runsashiilinen teräs (kromipitoisuus > 

12 %) levynä, putkena tai tankona 

 

MG 575 LIITE VIIB 3. Asetuksella (EU) N:o 267/2012 - Alumiini ja alumiiniseokset levynä, putkena tai tankona 

 

MG 581 LIITE VIIB 4. Asetuksella (EU) N:o 267/2012 - Titaani ja titaaniseokset levynä, putkena tai tankona 
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MG 582 LIITE VIIB 5. Asetuksella (EU) N:o 267/2012 - Nikkeli ja nikkeliseokset levynä, putkena tai tankona 

 

voimassa 26.2.2017 lukien: 

CD 264 Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jä-

senvaltioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama 

vakuutus seuraavasti:  

1. Kauppalaskun kirjoittaneen yrityksen työntekijän nimi ja tehtävänimike.  

2. Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi 

myydyn erikoislujan polyesterilangan (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), 

Kiinan kansantasavallassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja 

paikkansapitävät.”  

Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellet-

tavaa tullia. 

 

voimassa 28.2.2017 lukien: 

CD 612 Rajoitusta ei sovelleta liitteessä IV lueteltuihin kivääreihin ja niiden ammuksiin ja tähtäimiin, jotka ovat myös 

kansainvälisen ampumahiihtoliiton tapahtuma- ja kilpailusäännöissä määriteltyjä ampumahiihtotarvikkeita 

koskevien eritelmien mukaisia (asetuksen (EY) N:o 765/2006 1a artiklan 4 kohta). 

 

voimassa 1.3.2017 lukien: 

CD 720 Kielletään liitteessä III b lueteltujen helikoptereiden ja alusten myynti, toimittaminen, siirto tai vienti suoraan tai 

välillisesti Pohjois-Koreaan (Neuvoston asetuksella (EY) N:o 329/2007). Liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla 

mainittu jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi 1 kohdassa säädetystä kiellosta poiketen antaa luvan 

myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin edellyttäen, että jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen 

tapauskohtaisen hyväksynnän. 

 

CD 721 Liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainittu jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi asetuksen (EY) 

329/2007 4 c artiklan 1 kohdassa säädetystä kiellosta poiketen antaa luvan patsaiden tuontiin, hankkimiseen tai 

siirtoon Pohjois-Koreasta edellyttäen, että jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hy-

väksynnän. 

 

TM 505 Tavarat asetuksen (EY) 329/2007 liitteestä Ih (Kupari, nikkeli, hopea ja sinkki) 

 

TM 512 Tavarat asetuksen (EY) 329/2007 liitteestä IIIa (Patsaat) 

 

voimassa 27.3.2017 lukien: 

CD 789 Jos tullille esitettävät tavarat kuvataan asianomaiseen toimenpiteeseen liittyvissä TR-alaviitteissä, vientilupa 

vaaditaan. 

 

voimassa 12.4.2017 lukien: 

TM 870 Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan 

käyttöön polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) N:o 2017/678, EUVL L 98, s. 7). 

 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

 

voimassa 1.5.2016 lukien: 

TM 518 Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta ja sen vuoksi tosiasiallisesti 

maksettu tai maksettava hinta jaetaan suhteellisesti tulliarvon määrittämistä varten KOMISSION TÄYTÄN-

TÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2447 (EYVL L 343, S. 558) 131 artiklan mukaisesti polkumyynti- ja/tai ta-

soitustullin määrästä, joka on laskettu edellä esitettyjen kiinteiden määrien perusteella, vähennetään prosentti-

määrä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteellista jakamista. 
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voimassa 4.3.2017 lukien: 

CD 662 Tällä Taric-lisäkoodilla tapahtuvasta tuonnista ei kanneta tasoitus-/polkumyyntitullia, jos Taric-lisäkoodissa 

mainittu yritys on valmistanut, lähettänyt ja laskuttanut tuotteet suoraan tai siihen etuyhteydessä olevan, myös-

kin Taric-lisäkoodissa mainitun yrityksen kautta joko sellaisille siihen etuyhteydessä oleville unionissa toimivil-

le yrityksille, jotka toimivat tuojana ja tekevät tulliselvityksen tavaroiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen 

unionissa, tai ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle, joka toimii tuojana ja joka tekee tulliselvityksen tava-

roiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen unionissa, edellyttäen että tällaisen tuonnin mukana on 

a) kauppalasku, jossa on ainakin asetuksen (EU) N:o 2017/366 liitteessä II vahvistetut tiedot (samat kuin ase-

tuksen 2017/367 liitteessä III vahvistetut tiedot); ja 

b) asetuksen (EU) N:o 2017/366 liitteen III mukainen vientisitoumustodistus (samat kuin asetuksen 2017/367 

liitteessä IV vahvistetut tiedot). Tullittomuuden myöntäminen edellyttää lisäksi, että tavarat on ilmoitettu ja esi-

tetty tullille ja että ne vastaavat tarkasti kauppalaskussa olevaa tavaran kuvausta. 

Liiketoimista, joita ei ole vapautettu polkumyyntitullista, on esitettävä kauppalasku, jossa on ainakin asetuksen 

(EU) N:o 2017/366 liitteessä IV vahvistetut tiedot (samat kuin asetuksen 2017/367 liitteessä V vahvistetut tie-

dot). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0366 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0367) 

 

voimassa 27.3.2017 lukien: 

CD 991 Jos tullille esitettävät tavarat kuvataan asianomaiseen toimenpiteeseen liittyvissä TR-alaviitteissä, mutta tava-

roita ei käytä jonkin jäsenvaltion sotilas- tai siviilihenkilöstö, joka osallistuu EU:n tai YK:n rauhanturvaamis- 

tai kriisinhallintaoperaatioon kyseisessä kolmannessa maassa tai jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiin 

puolustusalan sopimuksiin perustuvaan operaatioon, vientilupa vaaditaan. 

 

voimassa 7.4.2017 lukien: 

CD 405 Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jä-

senvaltioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama 

vakuutus seuraavasti: 

1. Kauppalaskun kirjoittaneen yrityksen työntekijän nimi ja tehtävänimike. 

2. Itse vakuutus: "Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myy-

dyn okoumé-ristivanerin (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (asianomainen 

maa). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät." 

3. Päivämäärä ja allekirjoitus. 

Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellet-

tavaa tullia. 

 

 

Tiedustelut käyttötariffin muutoksista: 

Päivi Mäkelä p. 040 33 22104 tai 

Heidi Broms p.  040 33 22646 

tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tulli.fi 

 

 

 

HB, 13.4.2017 

 

 

 

Tullitarkastaja Heidi Broms 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0366
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0367

