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POLKUMYYNTI-  JA  TASOITUSTULLIT  EUROOPAN  UNIONISSA 
 
 
 
JOHDANTO 
 

 
Voimassa olevat Euroopan unionin polkumyynnin vastaiset toimenpiteet perustuvat yhteisön perustamissopimuksen 
nojalla annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/1036 (EUVL L 176/2016). 
 
Tasoitustulleista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1037 (EUVL L 176/2016).  
 
Neuvoston asetuksessa n:o 1515/2001 (EYVL L 201/01) on säädetty toimenpiteistä, joita unioni voi toteuttaa 
polkumyyntitoimenpiteitä ja tukien vastaisia toimenpiteitä koskevan WTO:n riitojenratkaisuelimen raportin johdosta. 

 
 
Väliaikainen ja lopullinen polkumyyntitulli 

Kun polkumyynnin aiheuttamasta vahingosta on riittävä näyttö, säädetään väliaikainen polkumyyntitulli, joka on 
voimassa enintään 8 kuukautta. Se kannetaan siten, että tavaran yhteisöön tuonnin yhteydessä asetetaan 
polkumyyntitullin määräinen talletus tai muu vastaava vakuus. Tutkimusten tässä vaiheessa tehdään viejittäin selvitys, 
jonka perusteella lopulliset polkumyyntitullit määritetään. Annetun hintasitoumuksen perusteella viejä voidaan 
osittain tai kokonaan vapauttaa polkumyyntitullista. 
 
Lopullisen polkumyyntitullin määräämisen yhteydessä päätetään myös väliaikaisen tullin kantamisesta. Tällöin 
väliaikaista tullia ei voida korottaa. Lopullinen polkumyyntitulli on voimassa viisi vuotta.  
 
Sekä väliaikaista että lopullista polkumyyntitullia koskevat asetukset ja päätökset julkaistaan virallisen lehden L-
sarjassa. Ne tulevat voimaan säädöksessä määrättynä ajankohtana, yleensä lehden julkaisemista seuraavana päivänä. 
Polkumyyntitullin kantamisessa ratkaiseva ajankohta on se, jolloin tulli-ilmoitus tavaran vapaaseen liikkeeseen 
luovuttamiseksi tehdään. 

 
 
Polkumyyntitullin laajentaminen 

Polkumyyntitullin soveltamisalaa voidaan tarpeen vaatiessa laajentaa, mm. polkumyyntitoimenpiteen kiertämistä 
koskevan tutkimuksen seurauksena. Tällöin tutkimuksen kohteena olevaan tuontiin sovelletaan kirjaamismenettelyä 
(Polkumyyntiasetuksen 14 art. 5 kohta) siten, että tätä tuontia vastaan voidaan, jos tilanne niin vaatii, myöhemmin 
toteuttaa toimenpiteitä kirjaamispäivästä alkaen. Polkumyyntitullin kiertämisen estämisestä säädetään 
polkumyyntiasetuksen 13 artiklassa. Sen 3 kohdan nojalla tulliviranomaiset voivat tullinkannon varmentamiseksi 
harkinnan mukaan vaatia säädettyä tullia vastaavan vakuuden, milloin siitä asetuksessa erikseen mainitaan. 

 
 
Polkumyyntitullin ilmoittaminen tulli-ilmoituksessa 

Tulli-ilmoituksessa ilmoitetaan 10-numeroinen Taric-koodi + mahdollinen lisäkoodi. 
 
 
Polkumyynti- ja tasoitustullista vapautuminen eräissä tapauksissa 

Polkumyyntitullia ei kanneta sisäisen jalostuksen menettelyyn ilmoitetuista tavaroista menettelyyn 
asettamisvaiheessa, vaan vasta silloin, jos menettely päätetään vapaaseen liikkeeseen luovutukseen.  
 
 

Vastuuministeriö 
Polkumyyntiasioissa vastuuministeriö on ulkoasiainministeriö. Polkumyyntiasioita käsittelevät markkinoillepääsy-
yksikössä kaupallinen neuvos Ritva Haukijärvi, p. 0295 351 881 ja kaupallinen sihteeri Petri Kuurma, p. 0295 351 
427, sähköposti: etunimi.sukunimi@formin.fi. Postiosoite: 
 
Ulkoasiainministeriö 
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Komissiossa polkumyyntiasioita käsittelevän yksikön osoite on: 
Euroopan komissio 
Kauppapolitiikan pääosasto 
Rue de la Loi/Wetstraat 200 
B-1094 Bruxelles/Brussel 

 
Lisätietoja antaa Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosaston tullausyksikkö: 

Minna Raitanen, p. 040 332 2419, sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi. 
 

Uudet polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet ilmoitetaan Tullin asiakastiedotteissa.  
 
Tullin Internet-sivuilla on luettelot voimassa olevista polkumyynti- ja tasoitustulleista sekä käynnissä olevista 
polkumyynti- ja tasoitustutkimuksista. Luettelot päivitetään noin kerran viikossa Euroopan unionin virallisesta 
lehdestä saatujen tietojen perusteella.  
 
Tiedot löytyvät osoitteesta: 
 
www.tulli.fi → Yrityksille → Tuonti → Mitä tuonti maksaa? → Polkumyynti- ja tasoitustullit  Polkumyynti- ja 
tasoitustullit 
 
tai seuraavien linkkien kautta:  
 
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit 
 
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset 
 

 
Luettelon rakenne 

Luettelo sisältää seuraavat tiedot: 
 
- aakkosellisen sisällysluettelon toimenpiteen alaisista tavaroista 
- nimikkeen ja sanallisen (ohjeellinen) tuotekuvauksen 
- alkuperämaan 
- lisäkoodit, joita käytetään, kun polkumyyntoimenpiteet kohdistuvat tiettyjen yritysten valmistamiin ja/tai viemiin 

tavaroihin, tai kun nämä tavarat on tuotu yhteisön markkinoille tiettyjen yhteisössä toimivien yritysten kokoamina 
osista, jotka ovat peräisin kolmannesta maasta 

- yrityksen, johon polkumyyntitoimenpiteet kohdistuvat 
- polkumyynti- tai tasoitustullin määrän 
- viittauksen (TM, CD) käyttötariffin alaviitteet osioon 
- viittauksen yhteisön viralliseen lehteen (EUVL sarja, numero, vuosi), jossa toimenpiteistä on säädetty sekä  
- linkki asiakastiedotteeseen, jossa polkumyyntitoimenpiteestä on ilmoitettu.  
 
Voimassa olevista polkumyyntitoimenpiteistä on myös viittaus käyttötariffin osien 1-2 liitesarakkeessa, (osoitettu 
numerolla 2) kunkin sellaisen nimikkeen kohdalla, joka on lopullisen polkumyyntitoimenpiteen alainen. 
 
Polkumyyntiliitteen alaviiteluetteloon sisältyy myös Turkkia koskeva yleishuomautus (TM 303), jonka mukaan 
polkumyyntitoimenpiteitä sovelletaan Turkin kautta yhteisöön tuotavaan tavaraan, jos kyseisen tuotteen 
alkuperämaahan sovelletaan yhteisössä polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä. 
 
 

http://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/polkumyynti-ja-tasoitustullit
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/polkumyynti-ja-tasoitustullit
http://tulli.fi/documents/2912305/3741829/Voimassa+olevat+polkumyynti-+ja+tasoitustullit/6677ec76-8220-4788-9004-f72f7046b389
http://tulli.fi/documents/2912305/3741829/K%C3%A4ynniss%C3%A4+olevat+polkumyynti-+ja+tasoitustutkimukset/9759c789-219b-4ca1-a1cd-cf9f7abbab90

