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Yleiskirje   

 

                      

 

Nro  118/2016 

 16.12.2016  

Tullausyksikkö   

Heidi Broms   

   

 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

Nimikemuutoksia 

 

 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 

voimassa 13.11.2016 lukien: 
7304 29 90 10 - - - -  vaippaputket 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
7304 29 90 90 - - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

 

voimassa 15.11.2016 lukien: 
4404 10 00 10 - -  puusäleet ja niiden kaltaiset tavarat 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
4404 10 00 90 - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

 
4404 20 00 10 - -  puusäleet ja niiden kaltaiset tavarat:    
4404 20 00 10 - - -  Chipwood 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
4404 20 00 11 - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

 
4407 92 00 10 - - -  tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty 0; S:0 (EU003) (TM510) m

3
 1, 5 

4407 92 00 90 - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510) m
3
 1, 5 

 
4420 90 91 00 - - -  trooppista puulajia, joka määritellään tämän 

ryhmän 2 lisähuomautuksessa: 
   

4420 90 91 11 - - - -  käsin tehdyt:    
4420 90 91 11 - - - - -  tukkeina tai särmättynä hirtenä oleva puutavara, 

jota on käsitelty pinnalta vain kevyesti, veistetty 
tai ohuesti kierretty tai maalattu ja jolla ei ole 
merkittävää lisäarvoa eikä sen muoto ole 
merkittävästi muuttunut 

3,0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

4420 90 91 19 - - - - -  muuta 3,0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
4420 90 91 91 - - - -  muut:    
4420 90 91 91 - - - - -  tukkeina tai särmättynä hirtenä oleva puutavara, 

jota on käsitelty pinnalta vain kevyesti, veistetty 
tai ohuesti kierretty tai maalattu ja jolla ei ole 
merkittävää lisäarvoa eikä sen muoto ole 
merkittävästi muuttunut 

3,0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

4420 90 91 99 - - - - -  muuta 3,0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
4420 90 99 00 - - -  muut:    
4420 90 99 10 - - - -  tukkeina tai särmättynä hirtenä oleva puutavara, 

jota on käsitelty pinnalta vain kevyesti, veistetty 
tai ohuesti kierretty tai maalattu ja jolla ei ole 
merkittävää lisäarvoa eikä sen muoto ole 
merkittävästi muuttunut 

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

4420 90 99 90 - - - -  muuta 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
4421 90 97 91 - - - -  muuta:    
4421 90 97 91 - - - - -  tukkeina tai särmättynä hirtenä oleva puutavara, 

jota on käsitelty pinnalta vain kevyesti, veistetty 
tai ohuesti kierretty tai maalattu ja jolla ei ole 
merkittävää lisäarvoa eikä sen muoto ole 
merkittävästi muuttunut 

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

4421 90 97 99 - - - - -  muuta 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
Nimike 4421 90 97 90 päättynyt 14.11.2016 
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9702 00 00 10 -  tukkeina tai särmättynä hirtenä oleva puutavara, 

jota on käsitelty pinnalta vain kevyesti, veistetty tai 
ohuesti kierretty tai maalattu ja jolla ei ole 
merkittävää lisäarvoa eikä sen muoto ole 
merkittävästi muuttunut 

0  5 

9702 00 00 90 -  muuta 0  5 
 

voimassa 18.11.2016 lukien: 
4809 90 00 10 - -  kevyt lämpöpaperi, jonka paino on enintään 65 g/m 

2, joka on rullilla, joiden leveys on vähintään 20 cm, 
paino (paperi mukaan luettuna) vähintään 50 kg ja 
halkaisija (paperi mukaan luettuna) vähintään 40 cm 
(nk. ”konerullat”), joka on tai ei ole pohjapäällystetty 
toiselta tai molemmilta puolilta, joka on päällystetty 
lämpöherkällä aineella toiselta tai molemmilta 
puolilta ja joka on tai ei ole pintapäällystetty 

0   5 

4809 90 00 90 - -  muut  0  5 
 
4811 90 00 10 - -  kevyt lämpöpaperi, jonka paino on enintään 65 g/m

2
, 

joka on rullilla, joiden leveys on vähintään 20 cm, 
paino (paperi mukaan luettuna) vähintään 50 kg ja 
halkaisija (paperi mukaan luettuna) vähintään 40 cm 
(nk. ”konerullat”), joka on tai ei ole pohjapäällystetty 
toiselta tai molemmilta puolilta, joka on päällystetty 
lämpöherkällä aineella toiselta tai molemmilta 
puolilta ja joka on tai ei ole pintapäällystetty 

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

4811 90 00 90 - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  5 
 
4816 90 00 00 -  muut:     
4816 90 00 10 - -  kevyt lämpöpaperi, jonka paino on enintään 65 g/m

2
, 

joka on rullilla, joiden leveys on vähintään 20 cm, 
paino (paperi mukaan luettuna) vähintään 50 kg ja 
halkaisija (paperi mukaan luettuna) vähintään 40 cm 
(nk. ”konerullat”), joka on tai ei ole pohjapäällystetty 
toiselta tai molemmilta puolilta, joka on päällystetty 
lämpöherkällä aineella toiselta tai molemmilta puo-
lilta ja joka on tai ei ole pintapäällystetty 

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

4816 90 00 90 - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)   5 
 
4823 90 85 20 - - -  kevyt lämpöpaperi, jonka paino on enintään 

65 g/m
2
, joka on rullilla, joiden leveys on vähintään 

20 cm, paino (paperi mukaan luettuna) vähintään 
50 kg ja halkaisija (paperi mukaan luettuna) 
vähintään 40 cm (nk. ”konerullat”), joka on tai ei 
ole pohjapäällystetty toiselta tai molemmilta 
puolilta, joka on päällystetty lämpöherkällä aineella 
toiselta tai molemmilta puolilta ja joka on tai ei ole 
pintapäällystetty 

0  5 

4823 90 85 80 - - -  muut 0  5 
Nimike 4823 90 85 90 päättynyt 17.11.2016 

 

voimassa 9.12.2016 lukien: 
7210 41 00 20 - - -  jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu kuuma-

sinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei muilla 
metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja jotka 
sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 0,170 
painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 mutta 
enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, enintään 
0,045 painoprosenttia niobiumia, enintään 0,010 
painoprosenttia titaania ja enintään 0,010 
painoprosenttia vanadiumia ja jotka ovat keloina, 
määrämittaan leikattuina levyinä ja kapeana 
nauhana 

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

7210 41 00 80 - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
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7210 49 00 20 - - -  jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu kuuma-

sinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei muilla 
metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja jotka 
sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 0,170 
painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 mutta 
enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, enintään 
0,045 painoprosenttia niobiumia, enintään 0,010 
painoprosenttia titaania ja enintään 0,010 
painoprosenttia vanadiumia ja jotka ovat keloina, 
määrämittaan leikattuina levyinä ja kapeana 
nauhana 

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

7210 49 00 80 - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7210 61 00 20 - - -  jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu kuuma-

sinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei muilla 
metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja jotka 
sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 0,170 
painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 mutta 
enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, enintään 
0,045 painoprosenttia niobiumia, enintään 0,010 
painoprosenttia titaania ja enintään 0,010 
painoprosenttia vanadiumia ja jotka ovat keloina, 
määrämittaan leikattuina levyinä ja kapeana 
nauhana 

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

7210 61 00 80 - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7210 69 00 20 - - -  jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu kuuma-

sinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei muilla 
metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja jotka 
sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 0,170 
painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 mutta 
enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, enintään 
0,045 painoprosenttia niobiumia, enintään 0,010 
painoprosenttia titaania ja enintään 0,010 
painoprosenttia vanadiumia ja jotka ovat keloina, 
määrämittaan leikattuina levyinä ja kapeana 
nauhana 

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

7210 69 00 80 - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7212 30 00 20 - -  jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu kuuma-

sinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei muilla 
metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja jotka 
sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 0,170 
painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 mutta 
enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, enintään 
0,045 painoprosenttia niobiumia, enintään 0,010 
painoprosenttia titaania ja enintään 0,010 
painoprosenttia vanadiumia ja jotka ovat keloina, 
määrämittaan leikattuina levyinä ja kapeana nauhana 

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

7212 30 00 80 - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7212 50 61 20 - - - -  jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu kuuma-

sinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei muilla 
metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja jotka 
sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 0,170 
painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 mutta 
enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, enintään 
0,045 painoprosenttia niobiumia, enintään 0,010 
painoprosenttia titaania ja enintään 0,010 
painoprosenttia vanadiumia ja jotka ovat keloina, 
määrämittaan leikattuina levyinä ja kapeana 
nauhana 

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

7212 50 61 80 - - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
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7212 50 69 20 - - - -  jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu kuuma-
sinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei muilla 
metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja jotka 
sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 0,170 
painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 mutta 
enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, enintään 
0,045 painoprosenttia niobiumia, enintään 0,010 
painoprosenttia titaania ja enintään 0,010 
painoprosenttia vanadiumia ja jotka ovat keloina, 
määrämittaan leikattuina levyinä ja kapeana 
nauhana 

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

7212 50 69 80 - - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7225 92 00 20 - - -  jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu 

kuumasinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei 
muilla metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja 
jotka sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 
0,170 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 mutta 
enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, enintään 
0,045 painoprosenttia niobiumia, enintään 0,010 
painoprosenttia titaania ja enintään 0,010 
painoprosenttia vanadiumia ja jotka ovat keloina, 
määrämittaan leikattuina levyinä ja kapeana 
nauhana 

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

7225 92 00 80 - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7225 99 00 22 - - - -  muut, jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu 

kuumasinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei 
muilla metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja 
jotka sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 
0,170 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 
mutta enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, 
enintään 0,045 painoprosenttia niobiumia, 
enintään 0,010 painoprosenttia titaania ja enintään 
0,010 painoprosenttia vanadiumia ja jotka ovat 
keloina, määrämittaan leikattuina levyinä ja 
kapeana nauhana 

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

7225 99 00 25 - - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
Nimike 7225 99 00 19 päättynyt 8.12.2016 

 
7225 99 00 35 - - -  muut, paksuus yli 10 mm tai paksuus vähintään 

4,75 mm mutta enintään 10 mm ja leveys vähintään 
2 050 mm: 

   

7225 99 00 35 - - - -  jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu kuuma-
sinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei muilla 
metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja jotka 
sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 0,170 
painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 mutta 
enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, enintään 
0,045 painoprosenttia niobiumia, enintään 0,010 
painoprosenttia titaania ja enintään 0,010 
painoprosenttia vanadiumia ja jotka ovat keloina, 
määrämittaan leikattuina levyinä ja kapeana 
nauhana 

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

7225 99 00 40 - - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
Nimike 7225 99 00 30 päättynyt 8.12.2016 
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7225 99 00 92 - - - -  muut, jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu 
kuumasinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei 
muilla metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja 
jotka sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 
0,170 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 
mutta enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, 
enintään 0,045 painoprosenttia niobiumia, 
enintään 0,010 painoprosenttia titaania ja enintään 
0,010 painoprosenttia vanadiumia ja jotka ovat 
keloina, määrämittaan leikattuina levyinä ja 
kapeana nauhana 

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

7225 99 00 95 - - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
Nimike 7225 99 00 99 päättynyt 8.12.2016 

 
7226 99 30 10 - - - -  jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu kuuma-

sinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei muilla 
metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja jotka 
sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 0,170 
painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 mutta 
enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, enintään 
0,045 painoprosenttia niobiumia, enintään 0,010 
painoprosenttia titaania ja enintään 0,010 
painoprosenttia vanadiumia ja jotka ovat keloina, 
määrämittaan leikattuina levyinä ja kapeana 
nauhana 

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

7226 99 30 90 - - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7226 99 70 94 - - - - -  muut, jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu 

kuumasinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei 
muilla metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja 
jotka sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 
0,170 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 
mutta enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, 
enintään 0,045 painoprosenttia niobiumia, 
enintään 0,010 painoprosenttia titaania ja 
enintään 0,010 painoprosenttia vanadiumia ja 
jotka ovat keloina, määrämittaan leikattuina 
levyinä ja kapeana nauhana 

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

7226 99 70 96 - - - - -  muut 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
Nimike 7226 99 70 99 päättynyt 8.12.2016 

 

 

Tekstimuutoksia 

 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
7303 00 10 10 - -  pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä pallografiittirauta), lukuun 

ottamatta niitä, joissa ei ole sisä- ja ulkopinnoitetta, jäljempänä 
'pinnoittamattomat putket' 

19.3.2016 

7303 00 10 20 - -  pallografiittirautaputket, joissa ei ole sisä- ja ulkopinnoitetta, jäljempänä 
’pinnoittamattomat putket' 

13.8.2016 

 
7303 00 90 10 - -  pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä pallografiittirauta), lukuun 

ottamatta niitä, joissa ei ole sisä- ja ulkopinnoitetta, jäljempänä 
'pinnoittamattomat putket' 

19.3.2016 

7303 00 90 20 - -  pallografiittirautaputket, joissa ei ole sisä- ja ulkopinnoitetta, jäljempänä 
’pinnoittamattomat putket 

13.8.2016 

 

 

Uusia alavitteitä 

 

voimassa 1.11.2016 lukien: 

TM 867 Tämän tariffikiintiön etuutta voidaan pyytää vain sitä koskevan soveltamisasetuksen julkaisemisen jälkeen 
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voimassa 6.11.2016 lukien: 

CD 421 Vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa on esitettävä AGRIM-tuontitodistus, joka on annettu Komission täytän-

töönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 (EUVL L 206) mukaisesti. Tuontitodistusta ei kuitenkaan vaadita paljouk-

sista, jotka eivät ylitä Komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 (EUVL L 206) liitteessä olevassa I 

osassa lueteltuja paljouksia. 

 

voimassa 13.11.2016 lukien: 

CD 719 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. 

 

voimassa 1.1.2017 lukien: 

CD 808 Jos tuotteissa on pakkausmerkinnöissä, mainoksissa tai saateasiakirjoissa viittaus luonnonmukaiseen tuotantoon, 

ilmoituksen tekijän on esitettävä asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan d alakohdassa (vastaavat 

takeet antavat tuotteet) tarkoitettu tarkastussertifikaatti C644. Jos tuotteet eivät ole vastaavat takeet antavia tuot-

teita, on ilmoitettava koodi Y929. Tuotteiden, jotka eivät täytä asetuksen (EY) N:o 834/2007 vaatimuksia, luo-

vutus vapaaseen liikkeeseen unionissa edellyttää, että viittaukset luonnonmukaiseen tuotantoon poistetaan pak-

kausmerkinnöistä, mainoksista ja saateasiakirjoista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 

834/2007 30 artiklan ja/tai asetuksen (EY) N:o 889/2008 85 artiklan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden tai 

toimien soveltamista. 

 

 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

 

voimassa 6.11.2016 lukien: 

CD 020 Vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa on esitettävä AGRIM-tuontitodistus, joka on annettu Komission täytän-

töönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 (EUVL L 206) mukaisesti. 

CD 021 Vienti edellyttää Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 (EUVL L 206) mukaisesti annetun 

AGREX-vientitodistuksen esittämistä. Vientitodistusta ei kuitenkaan vaadita paljouksista, jotka eivät ylitä 

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 (EUVL L 206) liitteessä olevassa II osassa lueteltuja paljo-

uksia. 

 

voimassa 15.11.2016 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. Muusta kuin vapaaehtoisen FLEGT-kumppanuussopimuksen kumppanimaasta EU:hun lähetettävi-

en puutavaran ja puutuotteiden ei katsota kuuluvan FLEGT-lupajärjestelmän piiriin, eikä niistä tarvitse esittää 

FLEGT-lupaa. 

 

voimassa 16.12.2016 lukien: 

TR 003 Hirsipuut, giljotiinit ja giljotiinin terät 

 

 

Tiedustelut käyttötariffin muutoksista: 

Päivi Mäkelä p. 040 33 22104 tai 

Heidi Broms p.  040 33 22646 

tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tulli.fi 

 

HB, 118/16.12.2016 

 

 

Tullitarkastaja Heidi Broms 


