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Yleiskirje   
 

                      

 
Nro  80/2015 

 5.10.2015  
Tullausyksikkö   

Heidi Broms   

   

 
 
Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 
 
 
Nimikemuutoksia 
 
 
Nimike 

 
Tavara Tariffin mukainen tulli; 

K; S

 
Lisäpaljous Liite 

 
voimassa 20.9.2015 lukien: 
7303 00 10 00 -  putket, jollaisia käytetään painejärjestelmissä:  
7303 00 10 10 - -  pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä 

pallografiittivalurauta) 
3,2  1, 5

7303 00 10 90 - -  muut 3,2  1, 5
7303 00 90 00 -  muut  
7303 00 90 10 - -  pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä 

pallografiittivalurauta) 
3,2  1, 5

7303 00 90 90 - -  muut 3,2  1, 5
 
voimassa 1.10.2015 lukien: 
0811 20 11 00 - - -  sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia:  
0811 20 11 10 - - - -  vadelmat 20,8 + 8,4 eur/100 kg    1
0811 20 11 90 - - - -  muut 20,8 + 8,4 eur/100 kg    1
0811 20 19 00 - - -  muut:  
0811 20 19 10 - - - -  vadelmat 20,8   1
0811 20 19 90 - - - -  muut 20,8   1

 
 
Tekstimuutoksia 
 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
3204 17 00 67 - - -  väri C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9), jonka puhtausaste on 

vähintään 98 painoprosenttia ja joka on suulakepuristettujen helmien 
muodossa ja jonka kosteuspitoisuus on enintään 1 painoprosenttia

1.7.2015

 
 
Uusia alavitteitä 
 
voimassa 20.9.2015 lukien: 
CD 700 Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsen-

valtioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuu-
tus seuraavasti:  
1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.  
2) Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäviksi 
myydyt pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä pallografiittivalurauta) valmistetut putket, (määrä), on
valmistanut (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi) Intiassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa
ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”.  
3) Päiväys ja allekirjoitus.  
Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovelletta-
vaa tullia. 
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Muutoksia alaviiteteksteihin 
 
voimassa 1.1.2015 lukien: 
CD 562 Esitettävä EUR.1-tavaratodistus jossa on alkuperäsäännöistä poikkeusta osoittava merkintä ‘Derogation —

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1204'. 

 
voimassa 28.8.2015 lukien: 
CD 696 Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsen-

valtioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuu-
tus seuraavasti:  
1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.  
2) Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäväksi 
myydyt ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut tuotteet, (määrä), on valmistanut (yrityksen ni-
mi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (Taiwanissa/Kiinassa). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut 
tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”  
Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellet-
tavaa tullia. 

 
voimassa 3.9.2015 lukien: 
CD 697 Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsen-

valtioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuu-
tus seuraavasti:  
1) Kauppalaskun laatineen tahon asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.  
2) Seuraava vakuutus: ’Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi 
myydyn ruostumattoman teräslangan (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Intia.
Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.’  
3) Päiväys ja kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoitus. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asian-
omaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia. 

 
voimassa 16.9.2015 
CD 698 Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsen-

valtioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuu-
tus seuraavasti:  
1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike. 
2) Seuraava vakuutus: 
”Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa tarkoitetut Euroopan unioniin vietäväksi myydyt rasvahappo-
monoalkyyliesterit ja/tai parafiiniset kaasuöljyt, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka
ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (tunnetaan yleisesti ’biodieselinä’), joko puhtaassa muodossa tai sekoituk-
sena, joka sisältää enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöl-
jyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää [volu-
me], valmisti [company name and address] (Taric additional code) [countr[y]ies concerned]. Tässä laskussa il-
moitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”  
Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellet-
tavaa tullia. 

 
CD 699 Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsen-

valtioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuu-
tus seuraavasti:  
1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike. 
2) Seuraava vakuutus: 
”Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa tarkoitetut Euroopan unioniin vietäväksi myydyt rasvahappo-
monoalkyyliesterit ja/tai parafiiniset kaasuöljyt, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka
ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (tunnetaan yleisesti ’biodieselinä’), joko puhtaassa muodossa tai sekoituk-
sena, joka sisältää enintään 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä,
jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää [volume],
valmisti [company name and address] (Taric additional code) Yhdysvalloissa. Tässä laskussa ilmoitetut tiedot
ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”  
Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellet-
tavaa tullia. 
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voimassa 1.10.2015 lukien: 
CD 472 Tämän etuuden soveltaminen edellyttää asetuksessa (EY) N:o 2015/1550 (EYVL L 242) määrättyjen ehtojen

mukaisesti annetun tuontitodistuksen esittämistä.  
Tuontitodistuksia, joiden 20 kohdassa on maininta ”puhdistettavaksi tarkoitettu sokeri”, voidaan käyttää CN-
koodien 1701 13 10, 1701 14 10, 1701 91 00, 1701 99 10 tai 1701 99 90 tuonnissa.  
Tuontitodistuksia, joiden 20 kohdassa on maininta ”sokeri, jota ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi”, voidaan
käyttää CN-koodien 1701 13 90, 1701 14 90, 1701 91 00, 1701 99 10 tai 1701 99 90 tuonnissa. 

 
 
 
 
 
Tiedustelut käyttötariffin muutoksista: 

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

 
 
 
HB, 80/5.10.2015 
 
 
 
 
 
 
 
Tullitarkastaja Heidi Broms 
 


