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N:o 138/010/11  
 
 
Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 
 
 
Nimikemuutoksia 
 
 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 
voimassa 19.8.2011 lukien: 
0805 40 00 11 - -  greipit, tuoreet:    

 
0805 40 00 31 - -  tuoreet pomelot:      
0805 40 00 31 - - -  valkoiset (PB001)  1, 5 
0805 40 00 39 - - -  vaaleanpunaiset (PB001)  1, 5 

 
voimassa 1.10.2011 lukien: 
0709 60 99 20 - - - -  paprikat (Capsicum spp.) 6,4  1, 5 

 
0710 80 59 20 - - - -  paprikat (Capsicum spp.) 6,4  1, 5 

 
0902 10 00 00 -  vihreä tee (fermentoimaton), tuotetta lähinnä ole-

van pakkauksen nettopaino enintään 3 kg: 
     

0902 10 00 10 - -  teelehdet 3,2  1, 5 
0902 10 00 90 - -  muut 3,2  1, 5 
0902 20 00 00 -  muu vihreä tee (fermentoimaton):      
0902 20 00 10 - -  teelehdet 0  1, 5 
0902 20 00 90 - -  muut 0  1, 5 
0902 30 00 00 -  musta tee (fermentoitu) ja osittain fermentoitu tee, 

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino 
enintään 3 kg: 

     

0902 30 00 10 - -  teelehdet 0  1, 5 
0902 30 00 90 - -  muut 0  1, 5 
0902 40 00 00 -  muu musta tee (fermentoitu) ja muu osittain 

fermentoitu tee: 
     

0902 40 00 10 - -  teelehdet 0  1, 5 
0902 40 00 90 - -  muut 0  1, 5 

 
 
Päättyneitä nimikkeitä 
3.8.2011 lukien:  
1505 00 10 10 ja 1505 00 10 90 
 
Seuraava nimikemuutos ilmoitettu THT:n heinäkuun numerossa 113/010/11. 
Tässä puuttunut tulli 
 
2933 39 99 85 - - - -  2-kloori-5-kloorimetyylipyridiini 6,5; S:0  1, 5 

 
 
Tekstimuutoksia 
 
voimassa 1.1.1972 lukien: 
0303 33 00 00 - -  kielikampelat eli merianturat (Solea spp.) 

 
8714 99 90 00 - - -  muut; osat: 

 



voimassa 1.1.2007 lukien: 
8528 49 10 00 - - -  mustavalko- tai muut yksivärinäyttöiset: 

 
8528 69 91 00 - - - -  mustavalkoista väriä toistavat tai muut yhtä väriä toistavat 

 
8528 69 99 00 - - - -  väriä toistavat: 

 
voimassa 1.12.2009 lukien: 
2207 10 00 10 - -  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen perustamissopimuksen liitteessä I luetelluista 

maataloustuotteista saadut tuotteet 
 
2207 20 00 10 - -  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen perustamissopimuksen liitteessä I luetelluista 

maataloustuotteista saadut tuotteet 
 
2208 90 91 10 - - - -  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen perustamissopimuksen liitteessä I luetelluista 

maataloustuotteista saadut tuotteet 
 
2208 90 99 10 - - - -  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen perustamissopimuksen liitteessä I luetelluista 

maataloustuotteista saadut tuotteet 
 
voimassa 1.7.2011 lukien: 
2007 99 50 40 - - - -  mangososetiiviste  

- Mangifera-suvun mangosta valmistettu,  
- Brix-arvo vähintään 28 mutta enintään 30,  
hedelmämehujen valmistukseen tarkoitettu 

2008 99 48 93 - - - - - - - - - tiiviste, Brix-arvo vähintään 28 mutta enintään 30, hedelmämehujen valmistukseen 
tarkoitettu 

2009 41 10 70 - - - - -  ananasmehu   
- ei tiivisteestä valmistettu,  
- ananas-suvun ananaksesta valmistettu,  
- Brix-arvo vähintään 11 mutta enintään 16,  
hedelmämehujen valmistukseen tarkoitettu 

2009 41 99 70 - - - - - -  ananasmehu   
- ei tiivisteestä valmistettu,  
- ananas-suvun ananaksesta valmistettu,  
- Brix-arvo vähintään 11 mutta enintään 16,  
hedelmämehujen valmistukseen tarkoitettu 

 
 
Uusia alaviitteitä 
 
voimassa 29.10.2010 lukien: 
CD 622 
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 tietyt rauta- ja 
teräskiinnittimet, [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 18.2.2011 lukien: 
TM 760 
Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuituvahvikekiekkojen tuonnissa komission asetuksella (EU) N:o 138/2011 
käyttöön otetun väliaikaisen polkumyyntitullin vakuutena olevat määrät vapautetaan pyynnöstä. 
 
TM 761 
Vapautetaan asetuksen (EU) N:o 138/2011 mukaisen väliaikaisen polkumyyntitullin vakuutena olevat määrät. 
 
 
 



voimassa 10.8.2011 lukien 
CD 615 
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 vietäväksi myydyt lasikuidusta valmistetut 
seulakankaat, [määrä], on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kansantasavallassa 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. 
 
Alaviitetekstimuutoksia 
 
voimassa 30.7.2006 lukien: 
CD 990 
Jos tullille esitettävät tavarat kuvataan asianomaiseen toimenpiteeseen liittyvissä TR-alaviitteissä ja ne eivät ole 
lääkintäteknisiä tavaroita eikä niitä pelkästään aseteta julkisesti esille museossa niiden historiallisen merkityksen vuoksi, 
vienti/tuonti on kiellettyä, asetus (EY) N:o 1236/2005 (EYVL L 200). 
 
voimassa 19.8.2011 lukien: 
TM 710 
Asiassa T-143/06 17 päivänä marraskuuta 2009 antamassaan tuomiossa Euroopan unionin yleinen tuomioistuin kumosi 
lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa 
annetun asetuksen (EY) N:o 1676/2001 muuttamisesta 27 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
366/2006 (EUVL L 68, 8.3.2006, s. 6) siltä osin kuin sillä otetaan käyttöön polkumyyntitulli MTZ Polyfilms Ltd:n osalta. 
Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen asetuksessa (EY) N:o 1676/2001 käyttöön otetut 
toimenpiteet vahvistettiin asetuksessa (EY) N:o 1292/2007 (EUVL L 288, 6.11.2007, s. 1). 
 
 
Alaviite TM 711 päättynyt 18..8.2011. 
 
 
 
 
 
 
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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Tullitariffipäällikkö Raimo Saarakkala 
 
 
 
 
 
Tullitarkastaja Heidi Broms 
 


