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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 
 
 
 
Nimikemuutoksia 
voimassa 13.8.2010 lukien: 
 
 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 
1516 20 98 21 - - - - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 

painoprosenttia rasvahappomonoalkyyli-
estereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on 
valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja 
jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää, 
tunnetaan yleisesti "biodieselinä": 

   

1516 20 98 21 - - - - - - -  Kanadasta tai Singaporesta lähetetyt 10,9    1, 2, 5 
1516 20 98 29 - - - - - - -  muut 10,9    1, 2, 5 
1516 20 98 30 - - - - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enintään 20 

painoprosenttia rasvahappomonoalkyyli-
estereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on 
valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja 
jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää, 
tunnetaan yleisesti "biodieselinä" 

10,9    1, 2, 5 

Nimike 1516 20 98 20 päättynyt 12.8.2010 
 
1518 00 91 21 - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 

painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä 
ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu 
synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta 
kuin fossiilista alkuperää, tunnetaan yleisesti 
"biodieselinä": 

   

1518 00 91 21 - - - -  Kanadasta tai Singaporesta lähetetyt 7,7    1, 2, 5 
1518 00 91 29 - - - -  muut 7,7    1, 2, 5 
1518 00 91 30 - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enintään 20 

painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä 
ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu 
synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta 
kuin fossiilista alkuperää, tunnetaan yleisesti 
"biodieselinä" 

7,7    1, 2, 5 

Nimike 1518 00 91 20 päättynyt 12.8.2010 
 
1518 00 99 21 - - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 

painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä 
ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu 
synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat 
muuta kuin fossiilista alkuperää, tunnetaan 
yleisesti "biodieselinä": 

   

1516 20 99 21 - - - - -  Kanadasta tai Singaporesta lähetetyt 7,7     1, 2, 5 
1516 20 99 29 - - - - -  muut 7,7     1, 2, 5 
1518 00 99 30 - - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enintään 20 

painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä 
ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu 
synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat 
muuta kuin fossiilista alkuperää, tunnetaan 
yleisesti "biodieselinä" 

7,7    1, 2, 5 



Nimike 1518 00 99 20 päättynyt 12.8.2010 
 
2710 19 41 21 - - - - - - -  parafiiniset kaasuöljyt, jotka on valmistettu 

synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä, jotka ovat 
muuta kuin fossiilista alkuperää, joko 
puhtaassa muodossa (tunnetaan yleisesti 
"biodieselinä") tai sekoituksena, joka sisältää 
enemmän kuin 20 painoprosenttia 
rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai 
parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu 
synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat 
muuta kuin fossiilista alkuperää (tunnetaan 
yleisesti "biodieselinä"): 

   

2710 11 41 21 - - - - - - - -  Kanadasta tai Singaporesta lähetetyt 0    1, 2, 5 
2710 11 41 29 - - - - - - - -  muut 0    1, 2, 5 
2710 19 41 30 - - - - - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enintään 20 

painoprosenttia 
rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai 
parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu 
synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat 
muuta kuin fossiilista alkuperää, tunnetaan 
yleisesti "biodieselinä" 

0   1, 2, 5 

Nimike 2710 19 41 20 päättynyt 12.8.2010 
 
3824 90 91 00 - - - -  rasvahappomonoalkyyliesterit, jotka sisältävät 

vähintään 96,5 tilavuusprosenttia estereitä 
(FAMAE): 

   

3824 90 91 10 - - - - -  Kanadasta tai Singaporesta lähetetyt 6,5  1, 2, 5 
3824 90 91 90 - - - - -  muut 6,5  1, 2, 5 

 
3824 90 97 01 - - - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 

painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä 
ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on 
valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja 
jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää, 
tunnetaan yleisesti "biodieselinä": 

   

3824 90 97 01 - - - - - -  Kanadasta tai Singaporesta lähetetyt 6,5      1, 2, 4, 5
3824 90 97 03 - - - - - -  muut 6,5      1, 2, 4, 5
3824 90 97 04 - - - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enintään 20 

painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä 
ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on 
valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja 
jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää, 
tunnetaan yleisesti "biodieselinä" 

6,5  1, 2, 4, 5

Nimike 3824 90 97 87 päättynyt 12.8.2010 
 
 
Tekstimuutos 
voimassa 1.1.2010 lukien: 
3824 90 97 86 - - - - -  fytosterolien seos jauheena, joka sisältää: 

     - vähintään 75 painoprosenttia steroleja 
     - enintään 25 painoprosenttia stanoleja, 
     stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden valmistukseen tarkoitettu 

 
 
Uusia alaviitteitä 
voimassa 13.8.2010 lukien: 
CD 378 
Kunkin unionin alueelle tuodun tai sieltä viedyn tai jälleenviedyn tonnikalaerän mukana on oltava validoitu saalisasiakirja 
ja validoitu tonnikalan jälleenvientitodistus. 
Tonnikalan tuonti, vienti ja jälleenmyynti ilman asianmukaisesti täytettyä ja validoitua saalisasiakirjaa ja, soveltuvin osin, 
jälleenvientitodistusta ei ole sallittua (asetus (EU) N:o 640/2010, EUVL L 194). 
 
 
 



TM 713 
Rekisteröinti on tarpeen polkumyyntitoimenpiteiden (asetus (EU) N:o 720/2010, EUVL L 211) ja tasoitustoimenpiteiden 
(asetus (EU) N:o 721/2010, EUVL L 211) yhteydessä. 
 
TM 714 
Jotta kirjaaminen olisi riittävän tehokas toimi tasoitustullin mahdollisen taannehtivan kantamisen kannalta, ilmoittajan on 
kirjattava tulli-ilmoitukseen, kuinka suuri osuus seoksen painosta on rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia 
kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää 
(biodieselpitoisuus). 
Ainoa syy proforma -tullille (0 euroa/biodiesel/1 000 kg) on se, että sen ansiosta on tulliselvitysjärjestelmissä teknisesti 
helpompaa pyytää tietoja sekoitusten biodieselpitoisuudesta. 
 
voimassa 20.8.2010 lukien: 
CD 603 
Hyljetuotteita saa saattaa markkinoille ainoastaan, jos niiden mukana on todistus tai kirjallinen ilmoitus tuonnista ja 
asiakirja, joka todistaa, mistä tuote on hankittu (komission asetus (EU) N:o 737/2010 (EUVL L 216)). 
 
 
Tekstimuutoksia 
voimassa 1.1.2010 lukien 
TM 644 
Lisätulleja ja niihin liittyviä vakuuksia ei sovelleta, jos myönnetään lupa tavaroiden lukemiseksi kiintiöihin  
09.4652, 
jota hallinnoidaan sokerin sekä AKT/MMA- tai EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saatujen sokerin ja kaakaon 
sekoitusten tuontitodistusten myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä 18 päivänä joulukuuta 2007 
annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1498/2007. 
09.4390, 
jota hallinnoi Komission asetus (EY) N:o 901/2008, annettu 16 päivänä syyskuuta 2008, eräiden teollisuudelle 
tarkoitettujen sokerimäärien tuontitullien kantamisen keskeyttämisestä markkinointivuodeksi 2008/2009. 
09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4324, 09.4325, 09.4326, 09.4327, 09.4328, 
jota hallinnoidaan eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla 25 päivänä syyskuuta 2009 
annetulla komission asetuksella (EY) N:o 891/2009. 
09.0513 
jota hallinnoi Neuvoston asetus (EY) N:o 55/2008, annettu 21 päivänä tammikuuta 2008, yksipuolisten tullietuuksien 
myöntämisestä Moldovalle sekä asetuksen (EY) N:o 980/2005 ja komission päätöksen 2005/924/EY muuttamisesta. 
 
voimassa 10.8.2010 lukien: 
CD 136 
Asetuksen (EU) N:o 642/2010 (EUVL L 187) 3 artiklassa säädettyjen edellytysten on täytyttävä. 
 
TM 396 
Asetuksen (EU) N:o 642/2010 (EUVL L 187) 2 artiklan 4 kohdassa säädettyjen edellytysten on täytyttävä. 
 
TM 565 
Asetuksen (EU) N:o 642/2010 (EUVL L 187) 6 artiklassa säädettyjen edellytysten on täytyttävä. 
 
voimassa 13.8.2010 lukien: 
CD 386 
Kaiken yhteisön aluksen tai tuottajan kalastaman, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1984/2003 1 artiklassa tarkoitettuihin 
lajeihin kuuluvan ja kolmansiin maihin vietävän kalan mukana on oltava tilastointiasiakirja tai tonnikalan saalisasiakirja 
(katso asetus (EU) N:o 640/2010). Kalan vienti on kiellettyä, jos kyseisen lastin mukana ei ole vastaavaa vientiä koskevaa 
tilastointi- tai saalisasiakirjaa. 
 
 
Alaviitteet CD 466 ja CD 490 päättyneet 14.7.2010 
 
Tiedustelut käyttötariffin muutoksista: 

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