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Tullausyksikkö   

Heidi Broms   

   

 

 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

 

Nimikemuutoksia 

 

 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 

voimassa 1.1.2012 lukien: 
0304 79 90 00 - - -  muut:      
0304 79 90 11 - - - -  Macruronus-suvun kalat, muut kuin alanimik-

keessä 0304 79 50 mainittu hoki (Macruronus 
novaezealandiae): 

     

0304 79 90 11 - - - - -  Macruronus magellanicus-lajin kalaa:      
0304 79 90 11 - - - - - -  jalostettavaksi tarkoitettu 15,0;  

K:0 (092761) (EU001) 

(TM062) 

 1, 5 

0304 79 90 13 - - - - - -  muuta 15,0  1, 5 
0304 79 90 17 - - - - -  muut:      
0304 79 90 17 - - - - - -  jalostettavaksi tarkoitettu 15,0;  

K:0 (092761) (EU001) 

(TM062) 

 1, 5 

0304 79 90 19 - - - - - -  muuta 15,0  1, 5 
0304 79 90 90 - - - -  muut 15,0  1, 5 

 

voimassa 28.2.2016 lukien: 
7318 12 90 00 - - -  muut:      
7318 12 90 10 - - - -  tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettävät 3,7; S:0 (EU001) (EU002)   1, 5 
7318 12 90 90 - - - -  muut 3,7   1, 5 

 

voimassa 1.4.2016 lukien: 
2309 90 10 00 - -  kala- tai merinisäkäsliimavesi:      
2309 90 10 21 - - -  kalaliimavesi:      
2309 90 10 21 - - - -  kalanrehu 3,8  1, 5 
2309 90 10 29 - - - -  muut 3,8  1, 5 
2309 90 10 81 - - -  merinisäkäsliimavesi:      
2309 90 10 81 - - - -  kalanrehu 3,8  1, 5 
2309 90 10 89 - - - -  muut 3,8  1, 5 

 

voimassa 4.5.2016 lukien: 
7318 15 69 11 - - - - - - - -  itselukkiutuvat pultit ja mutterit (Hi-Lok -

tyyppiä) 
3,7    1, 5 

7318 15 69 61 - - - - - - - -  muut:      
7318 15 69 61 - - - - - - - - -  tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettä-

vät 
3,7; S:0 (EU001) (EU002)     1, 5 

7318 15 69 69 - - - - - - - - -  muut 3,7   1, 5 
 

voimassa 5.5.2016 lukien: 
7318 14 91 00 - - - -  levyruuvit:      
7318 14 91 10 - - - - -  tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettävät 3,7; S:0 (EU001) (EU002)    1, 5 
7318 14 91 90 - - - - - -  muut 3,7   1, 5 
7318 14 99 00 - - - -  muut:      
7318 14 99 10 - - - - -  tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettävät 3,7; S:0 (EU001) (EU002)    1, 5 
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7318 14 99 20 - - - - -  muut:      
7318 14 99 20 - - - - - -  kalliopultti,   

- joka on itsekierteittävä ruuvi,   
- jonka pituus on yli 300 mm, 
jollaisia käytetään kaivosten vahvistamiseen 

3,7; S:0 (TM861)     

7318 14 99 90 - - - - - -  muut 3,7   1, 5 

 
7318 15 59 00 - - - - - - -  muut:      
7318 15 59 11 - - - - - - - -  itselukkiutuvat pultit ja mutterit (Hi-Lok -

tyyppiä) 
3,7    1, 5 

7318 15 59 61 - - - - - - - -  muut:      
7318 15 59 61 - - - - - - - - -  tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettä-

vät 
3,7; S:0 (EU001) (EU002)    1, 5 

7318 15 59 69 - - - - - - - - -  muut 3,7   1, 5 

 

 

31.3.2016 päättyneitä nimikkeitä: 

0710 80 95 70  

2309 90 10 10, 2309 90 10 90 

 

3.5.2016 päättyneitä nimikkeitä: 

7318 12 90 11, 7318 12 90 19, 7318 12 90 91, 7318 12 90 99, 7318 15 69 11, 7318 15 69 19, 7318 15 69 61,  

7318 15 69 79, 7318, 15 69 81, 7318 15 69 98 

 

4.5.2016 päättyneitä nimikkeitä: 

7318 14 91 11, 7318 14 91 19, 7318 14 91 91, 7318 14 91 99, 7318 14 99 11, 7318 14 99 19, 7318 14 99 29,  

7318 14 99 92, 7318 14 99 98, 7318 15 59 19, 7318 15 59 79, 7318 15 59 81, 7318 15 59 98 

 

 

Tekstimuutoksia 

 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
7303 00 10 10 - -  pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä pallografiittivalurauta), joissa ei 

ole sisä- ja ulkopinnoitetta, jäljempänä ’pinnoittamattomat putket’ 
19.3.2016 

 
7303 00 90 10 - -  pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä pallografiittivalurauta), joissa ei 

ole sisä- ja ulkopinnoitetta, jäljempänä ’pinnoittamattomat putket’ 
19.3.2016 

 

 

Uusia alavitteitä 

 

voimassa 19.3.2016 lukien: 

CD 713 Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsen-

valtioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuu-

tus seuraavasti:  

1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike. 

2) Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäviksi 

myydyt pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä pallografiittivalurauta) valmistetut putket, (määrä), on 

valmistanut (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi) Intiassa.  

Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”. 

3) Päiväys ja allekirjoitus. 

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

vaa tullia. 

 

 

voimassa 1.5.2016 lukien: 

CD 631 Jos tuote mainitaan asetuksen (EY) N:o 2173/2005 liitteessä olevassa luettelossa eikä sitä mainita asetuksen 

(EY) N:o 338/97 liitteessä olevassa luettelossa ja sen viimeisimmissä muutoksissa, on esitettävä FLEGT-

tuontilupa. Vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen kumppanimaasta peräisin olevia puutuotteita pidetään 

FLEGT-tuotteina, jos ne ovat asetuksen (EY) N:o 2173/2005 liitteiden I, II ja III edellytysten mukaisia sekä 

tavaran alkuperän että luonteen osalta. 
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Muutoksia alaviiteteksteihin 

 

voimassa 1.5.2016 lukien: 

CD 293 Tariffikiintiöön lukeminen edellyttää Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 57 artiklan säädetyt 

vaatimukset täyttävän alkuperätodistuksen esittämistä. 

 

CD 357 Vapaaseen liikkeeseen luovutus edellyttää asetuksen (EY) N:o 1067/2008 (EYVL L 290) mukaisesti annetun 

AGRIM-tuontitodistuksen ja asetuksen (EU) 2015/2447 mukaisesti annetun alkuperätodistuksen esittämistä. 

Viittaukset asetukseen (EY) N:o 2375/2002 katsotaan viittauksiksi asetukseen (EY) N:o 1067/2008. 

 

EU 001 Tulleista vapauttamisessa tai tullien alentamisessa on sovellettava asiaa koskevissa unionin säännöksissä vah-

vistettuja edellytyksiä, jotka koskevat kyseisten tavaroiden käytön tullivalvontaa (ks. Euroopan Parlamentin ja 

Neuvoston Asetus (EU) N:o 952/2013, 254 artiklan (EYVL L 253, 10.10.2013, s. 1)). 

 

NC 025 Luokittelu tähän alanimikkeeseen edellyttää niiden edellytysten noudattamista, jotka säädetään asiaankuuluvis-

sa yhteisön säännöksissä (ks. komission asetuksen (EY) N:o 2535/2001 4 artikla (EUVL L 341, 22.12.2001, s. 

29) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset; ks. myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 

952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)). 

 

TN 066 Sääntöjä lopullisen käyttötarkoituksen valvonnasta (asetuksen N:o 925/2013 254 artikla) sovelletaan soveltu-

vin osin. 

 

voimassa 4.5.2016 lukien: 

CD 714 Neuvoston asetuksen (EU) 329/2007 liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainittu asianomainen jäsenvaltion 

toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan a) kivihiilen hankintaan, tuontiin tai siirtoon edellyttäen, että jä-

senvaltion toimivaltainen viranomainen on luotettavien tietojen perusteella todennut, että lähetys on peräisin 

Pohjois-Korean ulkopuolelta ja kuljetettiin Pohjois-Korean kautta yksinomaan Rajinin (Rasonin) satamasta ta-

pahtuvaa vientiä varten ja kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle etukäteen tällaisista liiketoimis-

ta, eivätkä liiketoimet liity tulojen hankintaan Pohjois-Korean ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia 

taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 

(2013) tai 2270 (2016) taikka neuvoston asetuksella (EU) 2016/682 kiellettyä toimintaa varten; tai b) liiketoi-

miin, joiden tarkoituksena on todettu olevan yksinomaan toimeentulon turvaaminen ja jotka eivät liity tulojen 

hankintaan Pohjois-Korean ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneu-

voston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) taikka neuvoston 

asetuksella (EU) 2016/682 kiellettyä toimintaa varten. 

CD 715 Vientikieltoa ei sovelleta lentopolttoaineen myyntiin tai toimittamiseen Pohjois-Korean ulkopuolella siviililii-

kenteen matkustajailma-alukselle yksinomaan Pohjois-Koreaan suuntautuvan lennon ja sen takaisin alkuperä-

lentoasemalle suuntautuvan paluulennon edellyttämää kulutusta varten. Vientikiellosta poiketen neuvoston ase-

tuksen (EU) 329/2007 liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainittu asianomainen jäsenvaltion toimivaltainen 

viranomainen voi antaa luvan tuotteen myyntiin, toimittamiseen tai siirtoon edellyttäen, että jäsenvaltio on saa-

nut pakotekomitealta etukäteen poikkeuksellisen ja tapauskohtaisen hyväksynnän tällaisten tuotteiden siirtämi-

seksi Pohjois-Koreaan todennettuja humanitaarisia perustarpeita varten ja että on olemassa erityiset järjestelyt 

toimituksen ja käytön seuraamiseksi tehokkaalla tavalla. 

 

voimassa 3.6.2016 lukien: 

CD 022 Vapaaseen liikkeeseen luovutus edellyttää jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämän tarkkailuasia-

kirjan esittämistä. Tämä asiakirja on voimassa kaikkialla unionissa. 

 

 

 

Tiedustelut käyttötariffin muutoksista: 

Päivi Mäkelä p. 040 33 22104 tai 

Heidi Broms p.  040 33 22646 

tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tulli.fi 

 

HB, 040/17.5.2016 

 

 

Tullitarkastaja Heidi Broms 


