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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 
 
 
Nimikemuutoksia 
 
 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 
voimassa 28.1.2015 lukien: 
2008 99 99 80 - - - - - -  curryn lehdet (Bergera/ Murraya koenigii) 

(jäädytetyt) 
18,4    1, 5 

 
voimassa 26.2.2015 lukien: 
1302 32 90 00 - - -  guar-siemenistä saadut:      
1302 32 90 10 - - - -  tarkoitettu eläinten tai ihmisten ravinnoksi:      
1302 32 90 19 - - - - -  Intiasta lähetetyt 0  1 
1302 32 90 99 - - - - -  muut 0  1 

 
voimassa 12.3.2015 lukien: 
8102 96 00 20 - - -  molybdeenilanka, molybdeenipitoisuus vähintään 

99,95 painoprosenttia, poikkileikkauksen suurin 
läpimitta yli 4,0 mm mutta enintään 11,0 mm 

6,1    1, 5  

     
8102 96 00 40 - - -  molybdeenilanka, joka sisältää vähintään 97 mutta 

alle 99,95 painoprosenttia molybdeeniä, ja jonka 
poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi 
kuin 4,0 mm mutta enintään 11,0 mm 

6,1    1, 5  

8102 96 00 98 - - -  muut 6,1    1, 5  
 
21.12.2012 päättynyt nimike: 
8102 96 00 99 
 
 
Tekstimuutoksia 
 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
8501 40 80 40 - - -  yksikkö, jossa on  

- vaihtovirtainen kommutaattorimoottori, yksivaiheinen,antoteho suurempi 
kuin 750 W mutta enintään 1 400 W, ottoteho suurempi kuin 900 W mutta 
enintään 1 600 W, ulkoläpimitta suurempi kuin 119,8 mm mutta enintään 
135,2 mm, pyörimisnopeus suurempi kuin 30 000 mutta enintään 50 000 kier-
rosta minuutissa, ja  
- imutuuletin pölynimureiden valmistukseen tarkoitettu 

1.1.2011 

 
 
Uusia alavitteitä 
voimassa 1.1.2014 lukien: 
TM 845 Nämä tuotteet kuuluvat GSP yleisen menettelyn soveltamisalaan, mutta eivät kestävää kehitystä ja hyvää hal-

lintoa edistävän erityisen kannustusmenettelyn (GSP+) soveltamisalaan. 
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voimassa 26.2.2015 lukien: 
CD 688 Lähetyksen vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytyksenä on, että rehu- ja elintarvikealan toimija esittää tul-

liviranomaisille toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti täyttämän yhteisen tuloasiakirjan, kun kaikki 
viralliset tarkastukset on tehty. Yhteinen tuloasiakirja voidaan esittää fyysisessä tai sähköisessä muodossa.  
Vapautuksia sovelletaan asetuksen (EU) N:o 175/2015 1 (3) artikla mukaisesti. 

 
voimassa 11.3.2015 lukien: 
TM 846 Katso myös EUVL C 83/2015, sivu 4. 

 
voimassa 12.3.2015 lukien: 
TM 847 Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) 

2015/395, EUVL L 66, s. 4). 

 
voimassa 1.4.2015 lukien: 
CD 687 Tämän päätöksen mukaisesti annetuissa EUR.1-todistuksissa on oltava jompikumpi seuraavista maininnoista: 

— ”Derogation — [Commission Implementing Decision (EU) 2015/164]”  
— ”Dérogation — [Décision d'exécution (UE) 2015/164 de la Commission]”. 

 
 
Muutoksia alaviiteteksteihin 
voimassa 1.3.2014 lukien: 
CD 544 Jos tuote luetellaan vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun asetuksen (EU) N:o 649/2012 liit-

teessä I, aktivoitu yksilöllinen viitenumero on merkittävä yhtenäisasiakirjan (SAD) 44 kohtaan. Tullitoimipai-
kat voivat tarkistaa yksilöllisen viitenumeron tilan ePIC-tietokannasta. 

 
voimassa 1.1.2015 lukien: 
CD 587 Asetuksen (EY) N:o 517/2014 12 artiklan 1 kohdassa mainittuja tuotteita tuotaessa niissä on oltava 12 artiklan 

mukainen merkintä. 

 
voimassa 14.1.2015 lukien: 
CD 669 Euroopan komissio katsoo, että Sri Lankan demokraattinen sosialistinen, Kambodžan kuningaskunta ja Guinean 

tasavalta eivät osallistu laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa koskevaan yh-
teistyöhön. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (EUVL L 286) 38 artiklan 1 ja 5 kohdan mukaan yhteis-
työhön osallistumattomien maiden lipun alla purjehtivilla kalastusaluksilla pyydettyjen kalastustuotteiden tuonti 
ja tällaisiin maihin kohdistuva vienti on kielletty. Tämän toimenpiteen ulkopuolelle jäävät kalastustuotteet lue-
tellaan mainitun asetuksen liitteessä I. 

 
voimassa 10.2.2015 lukien: 
CD 236 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/1994 (EYVL L 67) mukaisesti, vapaaseen liikkeeseen luovutus edellyttää 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämän tuontilisenssin esittämistä. Tuontilisenssi on voimassa 
kaikkialla yhteisössä. 

 
voimassa 6.3.2015 lukien: 
CD 611 Vapaaseen liikkeeseen luovutus edellyttää sellaisen yhteisen tuloasiakirjan (CED) tai yhteisen eläinlääkinnälli-

sen tuloasiakirjan (CVED) tai sen sähköisen vastineen esittämistä, jonka toimivaltainen viranomainen on 
asianmukaisesti täyttänyt, kun kaikki edellytetyt tarkastukset on tehty ja fyysisten tarkastusten myönteiset tu-
lokset ovat tiedossa, jos tällaisia tarkastuksia vaaditaan. Tämä ei koske tuotteita, jotka on lähetetty Japanista 
ennen 28 päivää maaliskuuta 2011. Siirtymäsäännös (asetuksen (EU) N:o 322/2014 16 artikla):  
Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, tuotteita voidaan tuoda unioniin seuraavin edellytyksin:  
a) ne ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 vaatimusten mukaisia ja  
b) ne lähtivät Japanista ennen 1 päivää huhtikuuta 2014 tai ne lähtivät Japanista 1 päivä huhtikuuta 2014 lähti-
en mutta ennen 1 päivää toukokuuta 2014 ja niiden mukana on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 
mukainen vakuutus, joka annettiin ennen 1 päivää huhtikuuta 2014. 

 
TN 084 Japanista lähetettyjen tuotteiden mukana on seurattava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 

(EUVL L 95) mukainen Yhteinen tuloasiakirja (CED) tai yhteinen eläinlääkinnällinen tuloasiakirja (CVED). 
Tämä ei koske tuotteita, jotka on lähetetty Japanista ennen 28 päivää maaliskuuta 2011. 
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/390,annettu 5 päivänä maaliskuuta 2015, 
tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I 
muuttamisesta L 65  
 
Ryhmä 20 
Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I vahvistetun yhdistetyn nimikkeistön toisen osan 20 
ryhmän 2 lisähuomautuksen a alakohta seuraavasti: 
”a) Tähän ryhmään kuuluvien tuotteiden sisältämällä sakkaroosina ilmaistulla eri sokereiden määrällä (sokeripitoisuudella) 

tarkoitetaan refraktometrin avulla 20 °C:n lämpötilassa – täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 974/2014 liitteessä 
kuvatun menetelmän mukaisesti – saatua lukemaa, joka on kerrottu yhdellä seuraavista kertoimista: 
— 0,93 alanimikkeisiin 2008 20–2008 80, 2008 93, 2008 97 ja 2008 99 kuuluvien tuotteiden osalta; 
— 0,95 muihin nimikkeisiin kuuluvien tuotteiden osalta. 

Sakkaroosina ilmaistulla eri sokereiden määrällä (sokeripitoisuudella) seuraavissa tähän ryhmään kuuluvissa tuotteissa: 
— merilevistä ja muista levistä, joita on valmistettu tai säilötty menetelmillä, joista ei säädetä 12 ryhmässä, 

valmistetut tuotteet; 
— maniokki- (kassava-), arrow- ja salepjuurista, maa-artisokista, bataateista ja niiden kaltaisista juurista ja 

mukuloista, joissa on runsaasti nimikkeen 0714 tärkkelystä tai inuliinia, valmistetut tuotteet; 
— viininlehdistä valmistetut tuotteet; 

tarkoitetaan kuitenkin lukemaa, joka saadaan korkean erotuskyvyn nestekromatografiamenetelmällä (HPCL-
menetelmä) tehtävien mittausten perusteella seuraavan kaavan mukaan: 
S + (G + F) × 0,95; 
jossa 
  ’S’ on HPCL-menetelmällä määritetty sakkaroosipitoisuus; 
  ’F’ on HPCL-menetelmällä määritetty fruktoosipitoisuus; 
  ’G’ on HPCL-menetelmällä määritetty glukoosipitoisuus.” 

 

 
 
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/389, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2015, 
tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I 
muuttamisesta L 65  
 
Ryhmä 27 
Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan yhdistetyn nimikkeistön toisen osan 27 ryhmän 4 
lisähuomautuksen a alakohta seuraavasti: 
”a) joiden öljypitoisuus on vähintään 3,5 painoprosenttia, jos niiden viskositeetti on 100 °C:n lämpötilassa alempi kuin 9 × 

10– 6 m2 s– 1 määritettynä EN ISO 3104 -menetelmän avulla; tai” 
 
Molemmat lisähuomautukset tulevat voimaan 24.3.2015. 
 
 
 
Tiedustelut käyttötariffin muutoksista: 

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

 
 
PM, 27/17.3.2015 
 
 
Tullitarkastaja Päivi Mäkelä 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.065.01.0013.01.FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_065_R_0006&from=FI

