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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 
 
 
Nimikemuutoksia 
 
 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 
voimassa 1.1.2012 lukien: 
2007 99 97 30 - - - - -  hedelmähyytelössä oleva persikka ja/tai päärynä 24,0      1, 5 
2007 99 97 80 - - - - -  muu 24,0      1, 5 

nimike 2007 99 97 90 päättynyt 31.12.2011 
 
2008 97 98 20 - - - - - - -  hedelmämehussa oleva persikka- ja/tai pääry-

nä- ja/tai ananassekoitus 
18,4    1 

 
voimassa 12.5.2012 lukien: 
7615 10 10 00 - -  valetut:      
7615 10 10 10 - - -  alumiinisia säteilylämmittimiä ja elementtejä tai 

osaryhmiä, joista tällaiset säteilylämmittimet koos-
tuvat, riippumatta siitä, onko kyseiset elementit tai 
osaryhmät koottu lohkoiksi 

6,0  1, 2 

7615 10 10 90 - - -  muut 6,0      1 
7615 10 90 00 - -  muut:      
7615 10 90 10 - - -  alumiinisia säteilylämmittimiä ja elementtejä tai 

osaryhmiä, joista tällaiset säteilylämmittimet 
koostuvat, riippumatta siitä, onko kyseiset 
elementit tai osaryhmät koottu lohkoiksi 

6,0  1, 2 

7615 10 90 90 - - -  muut 6,0      1 
 
7616 99 10 91 - - - -  muut:      
7616 99 10 91 - - - - -  alumiinisia säteilylämmittimiä ja elementtejä tai 

osaryhmiä, joista tällaiset säteilylämmittimet 
koostuvat, riippumatta siitä, onko kyseiset 
elementit tai osaryhmät koottu lohkoiksi 

6,0  1, 2, 5 

7616 99 10 99 - - - - -  muut 6,0  1, 5 
7616 99 90 00 - - -  muut:      
7616 99 90 01 - - - -  käsin tehdyt:      
7616 99 90 01 - - - - -  alumiinisia säteilylämmittimiä ja elementtejä tai 

osaryhmiä, joista tällaiset säteilylämmittimet 
koostuvat, riippumatta siitä, onko kyseiset 
elementit tai osaryhmät koottu lohkoiksi 

6,0  1, 2, 5 

7616 99 90 09 - - - - -  muut 6,0  1, 5 
 
7616 99 90 91 - - - - -  muut:      
7616 99 90 91 - - - - - -  alumiinisia säteilylämmittimiä ja elementtejä 

tai osaryhmiä, joista tällaiset säteilylämmitti-
met koostuvat, riippumatta siitä, onko kyseiset 
elementit tai osaryhmät koottu lohkoiksi 

6,0      1, 2, 5 

7616 99 90 99 - - - - - -  muut 6,0      1, 5 
nimikeet 7616 99 10 90, 7616 99 90 05 ja 7616 99 90 90 päättyneet 11.5.2012 
 
voimassa 24.5.2012 lukien: 
0709 92 90 00 - - -  muut:    
0709 92 90 10 - - - -  tuoreet 13,1 eur/100 kg  1, 5 
0709 92 90 90 - - - -  muut 13,1 eur/100 kg  1, 5 



 
1001 99 00 92 - - -  muu:      
1001 99 00 92 - - - -  vehnän ja rukiin sekavilja 95,0 eur/1000 kg;  

K:0 eur/1000 kg 
(094125) (CD357);  
K:0 eur/1000 kg 
(094133) (CD357)   

  1, 5 

1001 99 00 94 - - - -  muu 95,0 eur/1000 kg;  
K:0 eur/1000 kg 
(094125) (CD357);  
K:0 eur/1000 kg 
(094133) (CD357)   

  1, 5 

 
 
Nimikeen 0804 10 00 10 voimassaolo päättyy 30.6.2012 
 
 
Uusia alavitteitä 
 
voimassa 1.1.2012 lukien: 
CD 633 
Esitettävä EUR.1-tavaratodistus jossa on alkuperäsäännöistä poikkeusta osoittava merkintä "Derogation-Decision 
2012/213/EU" (ks. EYVL L 113 s.12). 
 
 
Muutoksia alaviiteteksteihin 
 
voimassa 10.3.2008 lukien: 
TM 612 
Ampumatarvikkeet, jotka on erityisesti suunniteltu 1.1. kohdassa lueteltuja ampuma-aseita varten, sekä niihin erityisesti 
suunnitellut osat. (ks. asetuksen liitteen sisältää luettelon tarvikkeista, joita voidaan käyttää kansallisiin 
tukahduttamistoimiin) 
 
TM 620 
Erityisesti mellakantorjuntaan suunniteltujen ajoneuvojen osat, jotka on mainittu Neuvoston asetuksen (katso asetuksen 
liitteen sisältää luettelon tarvikkeista, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin). Huomautus 1: Tämä kohta ei 
koske ajoneuvoja, jotka on erityisesti suunniteltu palontorjuntaa varten. Huomautus 2: 3.5 kohdassa termi ”ajoneuvot” 
sisältää perävaunut. 
 
TM 635 
Tuotanto on erityisesti suunniteltu mainitut tuotteet sisältävää liitettä luettelo tarvikkeista, joita voidaan käyttää kansallisiin 
tukahduttamistoimiin. 
 
TM 636 
Erityinen teknologian kehittämistä, tuotantoa tai käyttöä mainitut tuotteet sisältävää liitettä listan tarvikkeista, joita voidaan 
käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin 
 
TM 637 
Euroopan unionin yhteinen puolustustarvikeluettelo (neuvoston 27 päivänä helmikuuta 2012 hyväksymä) 
(sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä hyväksytyn 
neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP piiriin kuuluvat tarvikkeet) (2012/C 85/01). 
 
voimassa 25.4.2012 lukien: 
CD 462 
Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden 
tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti: 
1. Kauppalaskun laatineen tahon toimihenkilön nimi ja tehtävänimike.  
2. Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn 
viinihapon (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Vakuutan, että tässä laskussa 
ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”  
3. Päivämäärä ja allekirjoitus.  
Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia. 
 



 
 
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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