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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

 

Nimikemuutoksia 

 

 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 

 

voimassa 31.10.2015 lukien: 

7225 00 00 00 Levyvalmisteet, muuta seosterästä, leveys vähintään 
600 mm (TN701) (TN702): 

     

7225 11 00 00 -  piiseosteista sähköteknistä terästä:      
7225 11 00 00 - -  raesuunnatut:      
7225 11 00 11 - - -  paksuus suurempi kuin 0,16 mm:     

 

7225 11 00 11 - - - -  joiden ferromagneettinen enimmäishäviö on enin-
tään 0,9 W/kg 

0   1, 2, 5
 

7225 11 00 15 - - - -  joiden ferromagneettinen enimmäishäviö on 
enemmän kuin 0,9 W/kg mutta enintään 1,05 
W/kg 

0   1, 2, 5
 

7225 11 00 19 - - - -  joiden ferromagneettinen enimmäishäviö on yli 
1,05 W/kg 

0   1, 2, 5
 

7225 11 00 90 - - -  muut 0   1, 5
 

 
7226 00 00 00 Levyvalmisteet muuta seosterästä, leveys pienempi 

kuin 600 mm (TN701) (TN702): 
     

7226 11 00 00 -  piiseosteista sähköteknistä terästä:      
7226 11 00 00 - -  raesuunnatut:      
7226 11 00 12 - - -  leveys suurempi kuin 500 mm:      
7226 11 00 12 - - - -  paksuus suurempi kuin 0,16 mm:     

 

7226 11 00 12 - - - - -  joiden ferromagneettinen enimmäishäviö on 
enintään 0,9 W/kg 

0   1, 2, 5
 

7226 11 00 14 - - - - -  joiden ferromagneettinen enimmäishäviö on 
enemmän kuin 0,9 W/kg mutta enintään 
1,05 W/kg 

0   1, 2, 5
 

7226 11 00 16 - - - - -  joiden ferromagneettinen enimmäishäviö on yli 
1,05 W/kg 

0   1, 2, 5
 

7226 11 00 19 - - - -  muut 0   1, 5
 

7226 11 00 92 - - -  leveys enintään 500 mm:      
7226 11 00 92 - - - -  paksuus suurempi kuin 0,16 mm:     

 

7226 11 00 92 - - - - -  joiden ferromagneettinen enimmäishäviö on 
enintään 0,9 W/kg 

0   1, 2, 5
 

7226 11 00 94 - - - - -  joiden ferromagneettinen enimmäishäviö on 
enemmän kuin 0,9 W/kg mutta enintään 
1,05 W/kg 

0   1, 2, 5
 

7226 11 00 96 - - - - -  joiden ferromagneettinen enimmäishäviö on yli 
1,05 W/kg 

0   1, 2, 5
 

7226 11 00 99 - - - -  muut 0   1, 5
 

Nimikkeet 7225 11 00 10, 7226 11 00 11 ja 7226 11 00 91 päättyneet 30.10.2015 
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Uusia alavitteitä 

voimassa 21.10.2011 lukien: 

TM 852 Euroopan unionin yleinen tuomioistuin kumosi 20. toukokuuta 2015 asiassa T-310/2012 antamassaan tuomios-

sa lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan oksaaliha-

pon tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun 

neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 325/2012 siltä osin kuin se koskee Yuanping Changyuan Che-

micals Co. Ltd:a. Näin ollen Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd:n unionin tuomaan oksaalihappoon ei 

enää sovelleta lopullista tullia koskevalla asetuksella käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä. Tästä seuraa, 

että kaikki neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 310/2012 nojalla Intiasta tai Kiinan tasavallasta pe-

räisin olevasta ja yrityksen Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd tuottamasta ja viemästä oksaalihaposta, 

joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin ex 2917 11 00 (Taric-koodi 2917 11 00 91), maksetut polkumyynti-

tullit olisi palautettava tai peruutettava. Palauttamista tai peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviran-

omaisilta voimassa olevan tullilainsäädännön mukaisesti. 

 

voimassa 16.10.2015 lukien: 

CD 701 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 tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi 

myydyn valssilangan, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kansantasa-

vallassa. 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. 

 

voimassa 31.10.2015 lukien: 

CD 702 Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille 

esitetään  

1) pätevä kauppalasku, jossa on kauppalaskun laatineen tahon toimihenkilön allekirjoittama vakuutus seuraa-

vassa muodossa:  

- kauppalaskun laatineen tahon asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike,  

- seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäväksi 

myydyt raesuunnatut sähkötekniset teräslevyt (määrä) ja (ferromagneettinen häviö), on valmistanut (yrityksen 

nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot 

ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”,  

- päiväys ja allekirjoitus;  

2) valssaamotodistus, jossa on oltava valssaamotodistuksen laatineen tahon toimihenkilön allekirjoittama va-

kuutus seuraavassa muodossa:  

- kauppalaskun laatineen tahon asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike,  

- seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä valssaamotodistuksessa tarkoitetut, Euroopan unio-

niin vietäväksi myydyt raesuunnatut sähkötekniset teräslevyt, joiden ferromagneettinen häviö on mitattu Wat-

teina kilogrammaa kohti 50 Hz:n taajuudella ja 1,7 Teslan magneettisella induktiolla ja koko millimetreinä, on 

valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä vals-

saamotodistuksessa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”,  

- päiväys ja allekirjoitus.  

Mikäli tulliviranomaisille ei esitetä valssaamotodistusta eikä kauppalaskua, sovelletaan kaikille muille yrityksil-

le vahvistettua tullia. 

 

TM 853 Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasialli-

sesti maksettua tai maksettavaa hintaa suhteutetaan tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (ETY) 

N:o 2454/93 (EYVL L 253, s. 1) 145 artiklan mukaisesti, vähimmäistuontihintaa alennetaan prosenttimäärällä, 

joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta. Tällöin maksettava tulli on samansuu-

ruinen kuin alennetun vähimmäistuontihinnan ja alennetun vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -

nettohinnan erotus. 
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voimassa 1.11.2015 lukien: 

CD 704 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 tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi 

myydyn asesulfaamikaliumin (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kan-

santasavalta. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitä-

vät.”.  

3) Päiväys ja allekirjoitus. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin 

muihin yrityksiin sovellettavaa tullia. 

 

 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

 

voimassa 18.10.2015 lukien: 

CD 603 Hyljetuotteita saa saattaa markkinoille ainoastaan, jos niiden mukana on todistus tai kirjallinen ilmoitus tuon-

nista ja asiakirja, joka todistaa, mistä tuote on hankittu (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1850 

(EUVL L 271)). 

 

 

 

 

 

Tiedustelut käyttötariffin muutoksista: 

Päivi Mäkelä p. 040 33 22104 tai 

Heidi Broms p.  040 33 22646 

tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tulli.fi 

 

 

 

 

HB, 92/17.11.2015 

 

 

 

 

 

Tullitarkastaja Heidi Broms 

 


