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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia
Nimikemuutoksia
voimassa 1.1.2010 lukien:
Nimike

Tavara

0306 21 00 00 - - langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus
spp.):
0306 21 00 10 - - - jalostettavaksi tarkoitettu

Tariffin mukainen tulli;
K; S

12,5;
K:6,0 (092762) (EU001)

Lisäpaljous

Liite

1, 5

(TM062) (TM602)

0306 21 00 90 - - - muut
voimassa 12.5.2011 lukien:
2905 16 85 00 - - - muut:
2905 16 85 10 - - - - tyydyttyneet rasva-alkoholit (joita myös kutsutaan
nimellä 'single cuts') joiden hiiliketjun pituus on
C8
2905 16 85 90 - - - - muut
2905 19 00 60 - - - tyydyttyneet rasva-alkoholit (joita myös kutsutaan
nimellä 'single cuts') joiden hiiliketjun pituus on
C10 tai C14
2905 19 00 98 - - - muut
Nimike 2905 19 00 99 päättynyt 11.5.2011
3823 70 00 11 - - jollaisia käytetään eläinten ruokintaan:
3823 70 00 11 - - - tyydyttyneet rasva-alkoholit joiden hiiliketjun
pituus on C8, C10, C12, C14, C16 tai C18 (lukuun
ottamatta haarautuneita isomeerejä) ja seokset
joissa hiiliketjujen pituudet ovat pääasiassa C6-C8,
C6-C10, C8-C10, C10-C12 (yleinen luokitus C8C10),seokset joissa hiiliketjujen pituudet ovat
pääasiassa C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16
(yleinen luokitus C12-C14) ja sekoitukset joiden
hiiliketjun pituus on C16-C18
3823 70 00 19 - - - muut
3823 70 00 91 - - muut:
3823 70 00 91 - - - tyydyttyneet rasva-alkoholit joiden hiiliketjun
pituus on C8, C10, C12, C14, C16 tai C18 (lukuun
ottamatta haarautuneita isomeerejä) ja seokset
joissa hiiliketjujen pituudet ovat pääasiassa C6-C8,
C6-C10, C8-C10, C10-C12 (yleinen luokitus C8C10),seokset joissa hiiliketjujen pituudet ovat
pääasiassa C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16
(yleinen luokitus C12-C14) ja sekoitukset joiden
hiiliketjun pituus on C16-C18
3823 70 00 99 - - - muut
Nimikkeet 3823 70 00 10 ja 3823 70 00 90 päättyneet 11.5.2011
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voimassa 19.5.2011 lukien:
8102 96 00 11 - - - molybdeenilanka, molybdeenipitoisuus vähintään
99,95 painoprosenttia,
poikkileikkauksen suurin läpimitta yli 1,35 mm
mutta enintään 4,0 mm:
8102 96 90 11 - - - - lähetetty Malesiasta; lähetetty Sveitsistä
8102 96 90 19 - - - - muut
Nimike 8102 96 00 10 päättynyt 18.5.2011
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Nimiketekstimuutoksia
voimassa 29.10.2010 lukien:
8716 90 90 10 - - - CN-nimikkeen 8716 ajoneuvoihin tarkoitetut alumiinipyörät, myös lisälaitteilla tai renkailla
varustetut
voimassa 12.5.2011 lukien:
1516 20 98 21 - - - - - - - Kanadasta lähetetyt
1518 00 91 21 - - - - Kanadasta lähetetyt
1518 00 99 21 - - - - - Kanadasta lähetetyt
2710 19 41 21 - - - - - - - - Kanadasta lähetetyt
3824 90 91 10 - - - - - Kanadasta lähetetyt
3824 90 97 01 - - - - - - Kanadasta lähetetyt

Uusia alaviitteitä
voimassa 12.5.2011 lukien:
CD 613
Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden
tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:
1. Kauppalaskun kirjoittaneen yrityksen työntekijän nimi ja tehtävänimike.
2. Seuraava ilmoitus: "Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn
(tarkasteltavana olevan tuotteen) (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi).
Vakuutan, että tässä laskussa esitetyt tiedot ovat täydelliset ja asianmukaiset."
3. Päiväys ja allekirjoitus.
Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.
voimassa 14.5.2011 lukien:
CD 614
Lopullisen polkumyyntitullin määrä on erotus, joka saadaan vähentämällä 1153 euroa/tonni nettohinnasta vapaasti unionin
rajalla tullaamattomana -hinta, jos kyseinen vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -hinta on näistä kahdesta alhaisempi.
Tullia ei kanneta, jos vapaasti unionin rajalla - nettohinta on vähintään 1153 euroa/tonni.
voimassa 15.5.2011 lukien:
CD 616
Tätä Taric-lisäkoodia käyttäen tulliselvitettäväksi ilmoitetussa tuonnissa ei kanneta polkumyyntitulleja jos Tariclisäkoodissa mainittu yritys on tuottanut ne, lähettänyt ne ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä ja
laskuttanut tätä niistä suoraan sekä edellyttäen, että tuotteiden mukana seuraa kauppalasku.
Kauppalaskussa vähintään ilmoitettavat tiedot:
1. Otsikko: ”SITOUMUKSEN MUKAISIA TAVAROITA KOSKEVA KAUPPALASKU”.
2. Kauppalaskun antaneen yrityksen nimi.
3. Kauppalaskun numero.
4. Kauppalaskun päivämäärä.
5. Taric-lisäkoodi, johon luokiteltuina laskussa tarkoitetut tavarat tullataan unionin rajalla (Taric-lisäkoodi B115 tai B116).
6. Tavaroiden tarkka kuvaus, jossa mainitaan:
— selkokielinen kuvaus sitoumuksen mukaisia tavaroita vastaavista tavaroista,
— yrityksen käyttämä tuotekoodi,
— Taric-koodi,
— määrä (tonneina).

7. Myyntiehdot, joista ilmenee:
— hinta tonnilta,
— sovellettavat maksuehdot,
— sovellettavat toimitusehdot,
— kaikki alennukset ja hyvitykset.
8. Sen unionissa tuojana toimivan yrityksen (eli sen henkilön, joka ilmoittaa tavarat tulliselvitystä varten) nimi, jolle yritys
on suoraan laatinut sitoumuksen mukaisten tavaroiden mukana seuraavan kauppalaskun.
9. Yrityksen työntekijä, joka on antanut kauppalaskun (työntekijän nimi), ja seuraava allekirjoitettu ilmoitus:
"Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä kauppalaskussa tarkoitettujen tavaroiden myynti suoraan Euroopan unioniin
vietäviksi tapahtuu Alumina d.o.o. Zvornik -yrityksen ja siihen etuyhteydessä olevan Kauno Tiekimas AB -yrityksen
tarjoaman ja Euroopan komission päätöksellä 2011/279/EU hyväksymän sitoumuksen soveltamisalan ja ehtojen
mukaisesti. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät."

Tekstimuutoksia
voimassa 1.1.2011 lukien:
CD 996
Tämän kiintiön soveltaminen edellyttää, että esitetään asetuksen (EU) N:o 439/2011 (EYVL L 119) mukaisesti annettu Aalkuperätodistus, jonka 4 kohdassa on oltava seuraava maininta: "Derogation-Regulation (EU) No 439/2011".

Päättyneitä alaviitteitä
TM 713, TM 714 ja TM 758 päättynyt 11.5.2011
CD 008 päättynyt 13.5.2011

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