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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 
 
 
 
Nimikemuutoksia 
voimassa 27.3.2010 lukien: 
  
 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 
2501 00 51 00 - - -  denaturoidut tai muuhun teolliseen käyttöön 

(mukaan lukien puhdistus) kuin ihmis- tai 
eläinravinnoksi tarkoitettujen ravintovalmisteiden 
säilöntään tai valmistukseen tarkoitetut): 

     

2501 00 51 10 - - - -  denaturoidut(NC017) 1,7 eur/1000 kg  1 
2501 00 51 90 - - - -  muuhun teolliseen käyttöön (mukaan lukien puh-

distus) kuin ihmis- tai eläinravinnoksi tarkoitettu-
jen ravintovalmisteiden säilöntään tai valmistuk-
seen tarkoitetut 

1,7 eur/1000 kg (EU001)  1 

 
 
26.3.2010 päättynyt nimike: 
1207 99 15 20 
 
 
Uusia alaviitteitä 
voimassa 17.12.2009 lukien: 
MG 480 
Asetarvike- ja aseteknologialuettelon kohdassa II.A0.014 luetellut tavarat. 
 
MG 481 
Asetarvike- ja aseteknologialuettelon kohdassa II.A1.014 luetellut tavarat. 
 
MG 482 
Asetarvike- ja aseteknologialuettelon kohdassa II.A1.015 luetellut tavarat. 
 
MG 483 
Asetarvike- ja aseteknologialuettelon kohdassa II.A1.016 luetellut tavarat. 
 
MG 484 
Asetarvike- ja aseteknologialuettelon kohdassa II.A1.017 luetellut tavarat. 
 
MG 485 
Asetarvike- ja aseteknologialuettelon kohdassa II.A1.018 luetellut tavarat. 
 
MG 486 
Asetarvike- ja aseteknologialuettelon kohdassa.II.A1.019 luetellut tavarat. 
 
MG 487 
Asetarvike- ja aseteknologialuettelon kohdassa.II.A2.013 luetellut tavarat. 
 
MG 488 
Asetarvike- ja aseteknologialuettelon kohdassa II.A3.003 luetellut tavarat. 
 



MG 489 
Asetarvike- ja aseteknologialuettelon kohdassa II.A3.004 luetellut tavarat. 
 
MG 490 
Asetarvike- ja aseteknologialuettelon kohdassa II.A9.001 luetellut tavarat. 
 
voimassa 1.1.2010 lukien: 
CD 590 
Kalastustuotteita saa tuoda yhteisöön ainoastaan, jos niiden mukana seuraa saalistodistus. Jäsenvaltion lipun alla purjehtivi-
en kalastusalusten saaliiden vienti edellyttää, että lippujäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset varmentavat saalistodistuk-
sen. Asetus (EY) N:o 1005/2008. 
Tämä koskee vain 1. tammikuuta 2010 lähtien kiinnisaatuja merisaaliita. Ennen 1. tammikuuta 2010 kiinnisaaduista saaliis-
ta jalostetut tuotteet eivät tarvitse saalistodistusta, vaikka ne olisi tuotu EU:hun 1. tammikuuta 2010 jälkeen. 
 
Tekstimuutoksia 
voimassa 25.4.2010 lukien: 
NX 034 
Tähän alanimikkeeseen kuuluvalle tuotteelle 100:aa kilogrammaa kohti myönnettävä tuki on suuruudeltaan seuraavien 
osien summa: 
a) annettu määrä kerrottuna 100 kilogrammassa tuotetta olevan maito-osuuden painolla. Lisättyjen muiden kuin maitoa 
sisältävien aineiden osalta kyseiset tuotteet saavat sisältää vähäisiä määriä niiden valmistuksen tai säilyvyyden kannalta 
välttämättömiä lisättyjä aineita. Jos näiden lisättyjen aineiden määrä ei ylitä 0,5:tä painoprosenttia valmiista tuotteesta, sitä 
ei vähennetä tukea laskettaessa. Jos niiden kokonaismäärä sitä vastoin on enemmän kuin 0,5 painoprosenttia valmiista 
tuotteesta, se vähennetään kokonaisuudessaan tukea laskettaessa. 
Kuitenkin, jos tuotteeseen on lisätty heraa ja/tai heran johdannaisia ja/tai laktoosia ja/tai kaseiinia ja/tai kaseinaattia ja/tai 
permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita, kilogrammaa kohti annettu määrä kerrotaan 100 kilogrammassa 
tuotetta olevan maito-osuuden painolla, jossa ei oteta huomioon lisättyä heraa ja/tai heran johdannaisia ja/tai laktoosia ja/tai 
kaseiinia ja/tai kaseinaattia ja/tai permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita; 
b) komission asetuksen (EY) N:o 1187/2009 (EYVL L 318, 4.12.2009, s. 1) 14 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti 
laskettu osa. Tullimuodollisuuksia täyttäessään asianomaisen henkilön on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun 
ilmoitukseen, koostuuko tuote permeaatista tai onko muita kuin maitoa sisältäviä aineita ja/tai heraa ja/tai laktoosia ja/tai 
kaseiinia ja/tai kaseinaattia ja/tai permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita ja/tai heran johdannaisia lisätty, ja 
jos niitä on lisätty, on ilmoitettava: 
- sakkaroosin ja/tai muiden kuin maitoa sisältävien aineiden ja/tai heran ja/tai laktoosin ja/tai kaseiinin ja/tai kaseinaatin 
ja/tai permeaatin ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvien tuotteiden ja/tai heran johdannaisten tosiasiallinen pitoisuus 
painoprosentteina 100 kilogrammassa valmista tuotetta, ja erityisesti,  
- lisätyn heran laktoosipitoisuus.  
Jos tuotteen maito-osuus koostuu permeaatista, tukea ei myönnetä. 
 
NX 054 
Tähän alanimikkeeseen kuuluvalle tuotteelle 100 kilogrammaa kohti myönnettävä tuki on suuruudeltaan seuraavien osien 
summa: 
a) annettu määrä kerrottuna 100 kilogrammassa tuotetta olevan maito-osuuden painolla. Lisättyjen muiden kuin maitoa 
sisältävien aineiden osalta kyseiset tuotteet saavat sisältää vähäisiä määriä niiden valmistuksen tai säilyvyyden kannalta 
välttämättömiä lisättyjä aineita. Jos näiden lisättyjen aineiden määrä ei ylitä 0,5 painoprosenttia valmiista tuotteesta, sitä ei 
oteta huomioon tukea laskettaessa. Jos niiden kokonaismäärä sitä vastoin on enemmän kuin 0,5 painoprosenttia valmiista 
tuotteesta, se vähennetään kokonaisuudessaan tukea laskettaessa. 
b) komission asetuksen (EY) N:o 1187/2009 (EYVL L 318, 4.12.2009, s.1) 14 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti 
laskettu osa. 
Tullimuodollisuuksia täyttäessään asianomaisen henkilön on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen lisätyn 
sakkaroosin enimmäispitoisuus painoprosentteina, ja jos muita kuin maitoa sisältäviä aineita on lisätty, näiden lisättyjen 
aineiden enimmäispitoisuus 100 kilogrammassa valmista tuotetta. 
 
voimassa 1.5.2010 lukien: 
TM 600 
Ylimääräistä tullia ei kanneta tuotteista, joiden osalta voidaan todistaa, että ne ovat jo matkalla Euroopan unioniin taikka 
väliaikaisesti varastoituina, vapaa-alueella, vapaavarastossa tai asetettuna suspensiomenettelyyn yhteisön tullikoodeksista 
12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 84 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
tämän asetuksen soveltamispäivänä, ja joiden määräpaikkaa ei voida muuttaa ja jotka luokitellaan johonkin seuraavista CN- 
koodeista: 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 
6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00, 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 
31. 
 



 
 
Tiedustelut käyttötariffin muutoksista: 

Arja Mäntylä p. 020 492 2103 tai  
Päivi Mäkelä p. 020 492 2104 
Heidi Broms p. 020 492 2646 
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tulli.fi 

 
 
 
MKi/AM, 71/010/23.4.2010 
 
 
 
 
 
Nimikkeistöpäällikkö Mirja Kivimäki 
 
 
 
 
 
Tullitarkastaja Arja Mäntylä 


