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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia
Nimikemuutoksia
Nimike

T avara

T ariffin mukainen tulli;
K; S

voimassa 3.8.2016 lukien:
2917 36 00 00 - - tereftaalihappo ja sen suolat:
2917 36 00 10 - - - jonka puhtausaste on vähintään 99,5 painoprosent- 6,5; S:0(EU003) (T M510)
tia
2917 36 00 90 - - - muut
6,5; S:0(EU003) (T M510)
voimassa 11.8.2016 lukien:
7208 51 20 00 - - - paksuus suurempi kuin 15 mm (EHTY):
7208 51 20 10 - - - - seostamattomasta teräksestä, ei kuitenkaan säh- 0; S:0 (EU003) (T M510)
köteknisestä teräksestä, työkaluteräksestä ja pikateräksestä
7208 51 20 90 - - - - muut
0; S:0 (EU003) (T M510)
7208 51 91 00 - - - - vähintään 2 050 mm (EHTY):
7208 51 91 10 - - - - - seostamattomasta teräksestä, ei kuitenkaan säh- 0; S:0 (EU003) (T M510)
köteknisestä teräksestä, työkaluteräksestä ja pikateräksestä
7208 51 91 90 - - - - - muut
0; S:0 (EU003) (T M510)
7208 51 98 00 - - - - pienempi kuin 2 050 mm (EHTY):
7208 51 98 10 - - - - - seostamattomasta teräksestä, ei kuitenkaan säh- 0; S:0 (EU003) (T M510)
köteknisestä teräksestä, työkaluteräksestä ja pikateräksestä
7208 51 98 90 - - - - - muut
0; S:0 (EU003) (T M510)
7208 52 91 00 - - - - vähintään 2 050 mm (EHTY):
7208 52 91 10 - - - - - seostamattomasta teräksestä, ei kuitenkaan säh- 0; S:0 (EU003) (T M510)
köteknisestä teräksestä, työkaluteräksestä ja pikateräksestä
7208 52 91 90 - - - - - muut
0; S:0 (EU003) (T M510)
7208 90 20 00 - - rei'itetty:
7208 90 20 10 - - - seostamattomasta teräksestä, ei kuitenkaan sähkö- 0; S:0 (EU003) (T M510)
teknisestä teräksestä, työkaluteräksestä ja pikateräksestä, paksuus yli 10 mm tai paksuus vähintään 4,75
mm mutta enintään 10 mm ja leveys vähintään 2 050
mm
7208 90 20 90 - - - muut
0; S:0 (EU003) (T M510)
7208 90 80 20 - - - seostamattomasta teräksestä, ei kuitenkaan sähkö- 0; S:0 (EU003) (T M510)
teknisestä teräksestä, työkaluteräksestä ja pikateräksestä, paksuus yli 10 mm tai paksuus vähintään
4,75 mm mutta enintään 10 mm ja leveys vähintään
2 050 mm
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7225 40 60 00 - - - paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm:
7225 40 60 10 - - - - leveys vähintään 2 050 mm
7225 40 60 90 - - - - muut

0; S:0(EU003) (T M510)
0; S:0(EU003) (T M510)

1, 5
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7225 99 00 30 - - - muut, paksuus yli 10 mm tai paksuus vähintään 0; S:0(EU003) (T M510)
4,75 mm mutta enintään 10 mm ja leveys vähintään 2 050 mm

1, 5

Uusia alavitteitä
voimassa 13.2.2016 lukien:
TM 865

Kannetaan lopullisesti täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/181 käyttöön otetun väliaikaisen polkumyyntit ullin vakuutena olevat määrät. Lopullisen polkumyyntitullin ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan.
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1, L 210/1.

voimassa 11.8.2016 lukien:
TM 866
Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntit ulli jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan
käyttöön polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) N:o 2016/1357, EUVL L 215, s. 23).
voimassa 18.8.2016 lukien:
CD 572
Asetuksen (EY) N:o 1013/2006 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin jätteisiin sovelletaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä.
CD 573

Asetuksen (EY) N:o 1013/2006 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin jätteisiin sovelletaan asetuksen 18 artiklassa säädettyjä, tietojen antamista koskevia yleisiä vaatimuksia, jos siirrettävän jätteen määrä on yli 20kg.

CD 574

Jos liitteessä III luetelluilla jätteillä (ns. vihreän jäteluettelon jätteet) on tiettyjä vaarallisia ominaisuuksia, s ovelletaan asiaankuuluvia säännöksiä ikään kuin kyseiset jätetyypit olisi lueteltu liitteessä IV (ns. keltainen jäteluettelo). Katso asetuksen (EY) N:o 1013/2006 3 artiklan 3 kohta.

CD 576

Asetuksen (EY) N:o 1013/2006 36 artiklassa lueteltujen jätteiden vienti yhteisöstä kielletään, jos ne on tarko itettu hyödynnettäväksi maissa, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä (hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta tehdyn OECD:n päätöksen C(92)39 (lopullinen) muuttamisesta tehty OECD:n
neuvoston päätös C(2001)107 (lopullinen).

CD 577

Kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä ei sovelleta jätteisiin, jotka on nimenomaan tarkoitettu
laboratoriossa analysoitaviksi niiden fysikaalisten tai kemiallisten ominaisuuksien tai sen määrittämiseksi, s oveltuvatko ne hyödynnettäviksi tai huolehdittaviksi (ks. asetuksen (EY) N:o 1013/2006 3 artiklan 4 kohta). Sen
sijaan sovelletaan tietojen antamista koskevia yleisiä vaatimuksia (ks. asetuksen (EY) N:o 1013/2006 18 artikla). Nimenomaan laboratoriossa analysoitavaksi tarkoitetun tällaisen menettelystä vapautettavan jätteen määrä
määritetään sen mukaan, mikä on kussakin yksittäisessä tapauksessa analyysin asianmukaiseen suorittamiseen
riittävä vähimmäismäärä, eikä se saa olla yli 25 kiloa.

Muutoksia alaviiteteksteihin
voimassa 1.1.2016 lukien:
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TM 062

Tariffikiintiötä ei sovelleta tuotteisiin, joille on tarkoitus tehdä pelkästään yksi tai useampi seuraavista toimista:
— puhdistaminen tai sisälmysten, pyrstön tai pään poisto,
— paloittelu,
— yksittäispakastettujen fileiden uudelleen pakkaaminen,
— näytteenotto, lajittelu,
— etiketöinti,
— pakkaaminen,
— jäähdytys,
— jäädytys,
— pakastus,
— jäällä kuorruttaminen,
— sulatus,
— erottelu.
Tariffikiintiötä ei sovelleta tuotteisiin, joille lisäksi aiotaan suorittaa käsittely tai joiden osalta toteutetaan to imia, joka oikeuttaa tai jotka oikeuttavat kiintiön käyttöön, kun tällainen käsittely tai tällaiset toimet toteutetaan
vähittäismyynti- tai ateriapalveluvaiheessa. Alennus tuontitullista myönnetään ainoastaan ihmisravinnoksi ta rkoitetuille tuotteille. Tariffikiintiötä sovelletaan kuitenkin tuotteisiin, joiden osalta on tarkoitus toteuttaa vähintään yksi seuraavista toimista:
— kuutioiminen,
— CN-koodeihin 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17, 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17 kuuluvien tuotteiden leikkaaminen renkaiksi tai suikaleiksi,
— CN-koodeihin 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17, 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17 kuuluvien tuotteiden viipalointi (Neuvoston asetus (EU) 2016/1184, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2016, OJ L 196,
21.7.2016, p. 1)
— fileeraus,
— perhosfileiden leikkaaminen,
— jäätyneiden harkkojen paloittelu,
— limittäin olevien jäätyneiden fileeharkkojen halkaiseminen.

Tiedustelut käyttötariffin muutoksista:
Päivi Mäkelä p. 040 33 22104 tai
Heidi Broms p. 040 33 22646
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tulli.fi

PM, 69/16.8.2016

Tullitarkastaja

Päivi Mäkelä
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