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Yleiskirje   

 

                      

 

Nro  94/2016 

 2.11.2016  

Tullausyksikkö   

Heidi Broms   

   

 

 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

Nimikemuutoksia 

 

 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 

voimassa 8.10.2016 lukien: 

7225 19 10 00 - - -  kuumavalssatut:      
7225 19 10 10 - - - -  pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla 

aineella pinnoitetut tuotteet, jotka ovat 
kelaamattomia ja ilman pintakuviointia ja joiden 
paksuus on yli 10 mm, sekä pleteroidut tai muulla 
tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut 
tuotteet, jotka ovat kelaamattomia ja ilman 
pintakuviointia ja joiden paksuus on vähintään 
4,75 mm mutta enintään 10 mm ja leveys 
vähintään 2 050 mm 

0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 

7225 19 10 90 - - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 2, 5 

 
7226 19 10 00 - - -  ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:      
7226 19 10 10 - - - -  pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla 

aineella pinnoitetut tuotteet 
0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 

7226 19 10 90 - - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 2, 5 

 

 

Päättyvät nimikkeet 14.11.2016 lukien: 

4420 90 91 10, 4420 90 91 90 

 

Tekstimuutoksia 

 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
0708 20 00 10 - -  pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) 1.10.2014 

 
0710 22 00 10 - - -  pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) 1.10.2014 

 

 

Uusia alavitteitä 

 

voimassa 8.10.2016 lukien: 

CD 718 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 tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi 

myydyn (tarkasteltavana oleva tuote) (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), [asi-

anomainen maa]. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapi-

tävät.”.  

3) Päiväys ja allekirjoitus. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin 

muihin yrityksiin sovellettavaa tullia. 
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voimassa 19.10.2016 lukien: 

TM 413 Tavarat asetuksen (EY) 329/2007 liitteestä Ig 

 

voimassa 15.11.2016 lukien: 

CD 703 Ei-puuperäisiin tai kierrätysmateriaalista peräisin oleviin paperituotteisiin liitetään Indonesian teollisuusministe-

riön virallinen kirje, jolla vahvistetaan ei-puuperäisten tai kierrätysmateriaalien käyttö. Tällaisille tuotteille ei 

myönnetä FLEGT-lupaa. 

 

 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

 

voimassa 7.5.2010 lukien: 

CD 353 Raakatimanttien tuonti Euroopan Unioniin kielletään, elleivät kaikki seuraavassa mainitut edellytykset täyty: 

(a) raakatimanttien mukana on osanottajan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama Kimberleyn prosessin ser-

tifikaatti (Kimberleyn prosessin jäsenmaa)  

(b) raakatimantit on pakattu murtovarmoihin säiliöihin ja osanottajan viennin yhteydessä asentamat sinetit ovat 

ehjiä  

(c) Kimberleyn prosessin sertifikaatissa kuvataan tarkasti siinä tarkoitettu lähetys. Säiliöt on toimitettava tar-

kastusta varten yhteisön viranomaiselle (EY) asetuksen 2368/2002 artiklan 4 mukaisesti (katso päivitetty luet-

telo osoitteesta  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2368:20081218:FI:PDF 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedustelut käyttötariffin muutoksista: 

Päivi Mäkelä p. 040 33 22104 tai 

Heidi Broms p.  040 33 22646 

tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tulli.fi 

 

 

 

HB, 94/2.11.2016 

 

 

 

 

 

 

Tullitarkastaja Heidi Broms 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2368:20081218:FI:PDF

