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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia
Nimikemuutoksia
voimassa 1.6.2011 lukien
Nimike

Tariffin mukainen tulli;
K; S

Tavara

3924 10 00 20 - - polykarbonaatista valmistetut tuttipullot
3924 90 00 20 - - polykarbonaatista valmistetut tuttipullot

Lisäpaljous

Liite

6,5
6,5

1
1

0
0

1, 2, 5
1, 5

5,2; S:0

1

5,2

1

5,3; S:0

1, 5

5,3

1, 5

12,0

1, 5

0706 90 90 00 - - muut:
0706 90 90 10 - - - punajuuren idut, retiisin ja retikan idut
0706 90 90 80 - - - muut

13,6
13,6

1
1

0709 90 90 30 - - - soijapapujen idut

12,8

1

0
0

1
1

voimassa 30.6.2011 lukien:
7304 90 00 91 - - muut:
7304 90 00 91 - - - ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket
7304 90 00 99 - - - muut
voimassa 1.7.2011 lukien:
2818 10 91 00 - - - jossa läpimitaltaan yli 10 mm:n suuruisten
kappaleiden osuus kokonaispainosta on alle 50
prosenttia:
2818 10 91 10 - - - - sintrattu korundi, rakenteeltaan mikrokiteinen,
jossa on
- vähintään 94 mutta enintään 98,5 paino-prosenttia α-Al2O3-yhdistettä,
- 2 (± 1,5) painoprosenttia magnesiumspinellia,
- 1 (± 0,6) painoprosenttia yttriumoksidia, ja
- 2 (± 1,2) painoprosenttia sekä lantaanioksidia
että neodyymioksidia,
ja jossa yli 10 mm:n suuruisten kappaleiden osuus
kokonaispainosta on alle 50 prosenttia
2818 10 91 90 - - - - muut
2826 19 90 00 - - - muut:
2826 19 90 10 - - - - volframiheksafluoridi, jonka
vähintään 99,9 painoprosenttia
2826 19 90 90 - - - - muut

puhtausaste

voimassa 7.7.2011 lukien:
0704 90 90 30 - - - sinappikaalin idut

1214 90 90 00 - - muut:
1214 90 90 10 - - - sini- eli rehumailasen (alfalfa) idut
1214 90 90 90 - - - muut

Päättyneitä nimikkeitä
29.6.2011 lukien:
7304 90 00 90
30.6.2011 lukien:
3707 10 00 55 ja 3924 10 00 10

on

Seuraavat nimikemuutokset ilmoitettu THT:n kesäkuun numerossa 105/010/11 ja heinäkuun numerossa 113/010/11
puuttuvin tullein.
Tässä 21.7.2011 mennessä ilmoitetut tullit
1, 5
3902 90 90 84 - - - - hydratun styreenimöhkälekopolymeerin, polyetee6,5; S:0 (EU001)
nivahan ja tarra-aineena toimivan hartsin seos,
pelletteinä, jossa on
- 70 (±5) painoprosenttia styreenimöhkälepolymeeriä,
- 15 (±5) painoprosenttia polyeteenivahaa, ja
- 15 (±5) painoprosenttia tarra-aineena toimivaa
hartsia, ja jolla on seuraavat fyysiset
ominaisuudet:
- venyvyys vähintään 200 prosenttia alkuperäisestä pituudesta,
- hystereesi 50 (±10) prosenttia,
- pysyvä muodonmuutos enintään 20 prosenttia,
vauvanvaippojen valmistukseen tarkoitettu
8479 89 97 50 - - - - koneet ja laitteet, jotka ovat sähkökäyttöisten
henkilöajoneuvojen litium-ioniakkujen tuotantolinjan osia, tällaisen tuotantolinjan rakentamiseen
tarkoitetut

1,7; S:0 (EU001)

1, 5

8529 90 92 50 - - - - - nimikkeen 8528 LCD-monitoreihin tarkoitettu
LCD-värinäyttöpaneeli,
- kuvaruudun läpimitta vähintään 14,48 mutta
enintään 31,24 cm,
- taustavalolla ja mikro-ohjaimella varustettu,
- varustettu CAN-ohjaimella (Controller Area
Network), jossa on LVDS-liitäntä (Low-voltage
Differential Signaling) ja CAN-/virtapistoke tai
APIX-liitännällä (Automotive Pixel Link)
varustettu APIX-ohjain
- kotelossa, jonka takaseinämässä on alumiininen jäähdytyslevy,
- ilman signaalinkäsittelymoduulia,
nimikkeen 8703 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu

5,0; S:0 (EU001)

1, 5

Tekstimuutoksia
voimassa 1.7.2011 lukien:
9001 90 00 80 - - kehystämättömät lasilinssit, prismat ja yhteenliitetyt elementit, CN-koodien 9002, 9005, 9013 10 ja
9015 tavaroiden valmistukseen tarkoitetut

Uusia alaviitteitä
voimassa 14.10.2010 lukien:
TM 759
Asetuksella (EU) N:o 616/2011 (EUVL L 166) on seuraavat taannehtivat seuraukset:
Tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien magnesiittitiilien tuonnista annetun asetuksen (EY) N:o 1659/2005 1
artiklan 2 kohdan mukaisesti kannetut tai tileihin kirjatut lopulliset polkumyyntitullit on palautettava tai peruutettava niiden
tuotteiden osalta, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen 14 päivästä lokakuuta 2010 alkaen.
Palauttamista tai peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta voimassa olevan tullilainsäädännön
mukaisesti.
voimassa 30.6.2011 lukien:
CD 620
Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden
tulliviranomaisille.
Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:
1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.

2) Seuraava vakuutus:
"Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäviksi myydyt ruostumattomasta
teräksestä valmistetut saumattomat putket, [määrä], on valmistanut [yrityksen nimi ja osoite] [Taric-lisäkoodi] [maan nimi],
ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.
Päiväys ja allekirjoitus".
Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.
voimassa 3.7.2011 lukien:
CD 621
Tämän kiintiön mukaiset edut edellyttävät asetuksessa (EY) N:o 634/2011 (EYVL L 170) määrättyjen ehtojen mukaisesti
annetun tuontitodistuksen esittämistä.

Alaviitetekstimuutoksia
voimassa 3.7.2011 lukien:
TM 644
Lisätulleja ja niihin liittyviä vakuuksia ei sovelleta, jos myönnetään lupa tavaroiden lukemiseksi kiintiöihin
09.4652,
jota hallinnoidaan sokerin sekä AKT/MMA- tai EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saatujen sokerin ja kaakaon
sekoitusten tuontitodistusten myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä 18 päivänä joulukuuta 2007
annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1498/2007.
09.4390,
jota hallinnoi Komission asetus (EY) N:o 901/2008, annettu 16 päivänä syyskuuta 2008, eräiden teollisuudelle
tarkoitettujen sokerimäärien tuontitullien kantamisen keskeyttämisestä markkinointivuodeksi 2008/2009.
09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4324, 09.4325, 09.4326, 09.4327, 09.4328,
jota hallinnoidaan eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla 25 päivänä syyskuuta 2009
annetulla komission asetuksella (EY) N:o 891/2009.
09.0513,
jota hallinnoi Neuvoston asetus (EY) N:o 55/2008, annettu 21 päivänä tammikuuta 2008, yksipuolisten tullietuuksien
myöntämisestä Moldovalle sekä asetuksen (EY) N:o 980/2005 ja komission päätöksen 2005/924/EY muuttamisesta.
09.4380,
jota hallinnoi Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 302/2011, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2011, poikkeuksellisen
tuontitariffikiintiön avaamisesta tietyille sokerimäärille markkinointivuonna 2010/2011.
09.4314,
jota hallinnoi Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 634/2011, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2011, pysyvän
tarjouskilpailun aloittamisesta markkinointivuodeksi 2010/2011 CN-koodiin 1701 kuuluvan sokerin tuomiseksi alennetuin
tullein.

Päättyneitä alaviitteitä
8.7.2011 lukien:
CD 406
13.7.2011 lukien:
CD 391 ja CD 494

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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