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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia
Nimikemuutoksia
Nimike

Tavara

voimassa 8.10.2011 lukien:
0708 20 00 91 - - muut:
0708 20 00 91 - - - idut
0708 20 00 99 - - - muut
7.10.2011 päättynyt nimike 0708 20 00 90
voimassa 21.10.2011 lukien:
2917 11 00 91 - - - muut:
2917 11 00 91 - - - - oksaalihappo, niin dihydraattina (CUS-numero 51
ja
CAS-numero
6153-56-6)
kuin
vedettömänäkin (CUS-numero 8-4 ja CASnumero 144-62-7), myös vesiliuoksena
2917 11 00 99 - - - - muut
20.10.2011 päättynyt nimike 2917 11 00 90

Tariffin mukainen tulli;
K; S

Lisäpaljous

Liite

(PB001)
(PB001)

1, 5
1, 5

6,5

1

6,5

1

Tekstimuutoksia
voimassa 1.7.2011 lukien:
3924 10 00 11 - - polyamidista tai melamiinista valmistetut muoviset taloustavarat:

Uusia alaviitteitä
voimassa 3.9.2011 lukien:
TM 773
CN-koodiin 2710 19 21 kuuluvan lentopetrolin ostaminen Syyriassa ei kuitenkaan ole kiellettyä edellyttäen, että se on
tarkoitettu ja se käytetään yksinomaan sen ilma-aluksen lentotoiminnan jatkumiseen, johon se on lastattu.
voimassa 1.11.2011 lukien:
CD 623
Ilmoituksia voidaan jättää tämän koodin perusteella ainoastaan, jos seuraava edellytys täyttyy: asetuksen (EY) N:o
972/2006 (EUVL L 176) mukaisen Intiasta tai Pakistanista peräisin olevan aitoustodistuksen esittäminen.
Muussa tapauksessa on käytettävä jotakin toista koodia.

Muutoksia alaviiteteksteihin
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."
Tulleista vapauttamisen edellytyksenä on lisäksi se että tullille tulliselvitystä varten esitettävät tavarat vastaavat tarkoin
kauppalaskussa esitettyä kuvausta.
voimassa 1.10.2011 lukien:
CD 611
Tuotteiden mukana on seurattava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 (EUVL L 252) mukainen
vakuutus. Tämä ei koske tuotteita, jotka on lähetetty Japanista ennen 28 päivää maaliskuuta 2011.
TN 084
Japanista lähetettyjen tuotteiden mukana on seurattava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 (EUVL L
252) mukainen vakuutus. Tämä ei koske tuotteita, jotka on lähetetty Japanista ennen 28 päivää maaliskuuta 2011.
voimassa 1.11.2011 lukien:
CD 134
Alennetun tuontitullin soveltaminen edellyttää asetuksessa (EY) N:o 972/2006 (EUVL L 176) määrättyjen edellytysten
mukaisen tuontitodistuksen sekä aitoustodistuksen esittämistä.

Vuoden 2012 Taric- nimikkeiden korrelaatiotaulukot
Korrelaatiotaulukot tulevat todennäköisesti Komissiosta marraskuun aikana ja ne julkaistaan heti, kun se on mahdollista.
Taulukot tulevat sekä THT/TMD-julkaisuihin että nettiin sivulle
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/julkaisut_ja_esitteet/kasikirjat/kayttotariffi/index.jsp kohtaan: "lisätietoa". Sivulla,
kohdassa Julkaisut ja esitteet, on myös linkki THT - Tullihallituksen tiedotuksia.

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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