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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 
 
 
Nimikemuutoksia 
 
 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 
voimassa 19.9.2012 lukien: 
7607 11 11 00 - - - -  rullina, paino enintään 10 kg:      
7607 11 11 10 - - - - -  paksuus vähintään 0,007 mm mutta pienempi 

kuin 0,021 mm 
7,5    1, 2, 5 

7607 11 11 90 - - - - -  muu 7,5    1, 5 
 
7607 19 10 00 - - -  paksuus pienempi kuin 0,021 mm:      
7607 19 10 10 - - - -  paksuus vähintään 0,007 mm mutta pienempi kuin 

0,021 mm, ei enempää valmistettu kuin valssattu, 
kohokuvioitu, enintään 10 kg:n painoisina rullina 

7,5  1, 2, 5 

7607 19 10 90 - - - -  muu 7,5  1, 5 
 
voimassa 20.9.2012 lukien: 
7210 70 80 11 - - -  ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai 

muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon 
leikatut: 

   

7210 70 80 11 - - - -  seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, 
lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä 
puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on 
sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä 
runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 
70 prosenttia on sinkkiä) 

0   1, 2, 5 

7210 70 80 19 - - - -  muut 0   1, 5 
7210 70 80 91 - - -  muut:      
7210 70 80 91 - - - -  seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, 

lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä 
puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttuja 
kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa ja 
jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta 
metallilevystä, joiden välissä oleva eriste-
materiaali toimii vakauttajana, sekä lukuun 
ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä 
loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, 
jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä)

0   1, 2, 5 

7210 70 80 99 - - - -  muut 0   1, 5 
Nimikkeet 7210 70 80 10 ja 7210 70 80 90 päättyneet 19.9.2012 
 
7212 40 80 01 - - -  leveys suurempi kuin 500 mm:      
7212 40 80 01 - - - -  ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt:      
7212 40 80 01 - - - - -  seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, 

lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä 
puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on 
sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä 
runsaasti sisältävä maali, jonka painosta 
vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) 

0   1, 2, 5 

7212 40 80 09 - - - - -  muut 0   1, 5 
7212 40 80 21 - - - -  muut:      



7212 40 80 21 - - - - -  seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, 
lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä 
puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttuja 
kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa ja 
jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta 
metallilevystä, joiden välissä oleva eriste-
materiaali toimii vakauttajana, sekä lukuun 
ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä 
sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti 
sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 
prosenttia on sinkkiä) 

0   1, 2, 5 

7212 40 80 29 - - - - -  muut 0   1, 5 
7212 40 80 91 - - -  leveys enintään 500 mm:      
7212 40 80 91 - - - -  seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, 

lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä 
puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttuja kerros-
levyjä, joita käytetään rakentamisessa ja jotka 
koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta 
metallilevystä, joiden välissä oleva eriste-
materiaali toimii vakauttajana, sekä lukuun 
ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä 
loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, 
jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä)

0  1, 2, 5 

7212 40 80 99 - - - -  muut 0  1, 5 
Nimikkeet 7212 40 80 11, 7212 40 80 19 ja 7212 40 80 90 päättyneet 19.9.2012 
 
7225 99 00 11 - - -  ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt, myös 

pleteroidut, tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön 
muotoon leikatut: 

     

7225 99 00 11 - - - -  maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin 
yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa 
on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä 
runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 
70 prosenttia on sinkkiä) 

0   1, 2, 5 

7225 99 00 19 - - - -  muut 0   1, 5 
7225 99 00 91 - - -  muut:      
7225 99 00 91 - - - -  maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin 

yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttuja 
kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa ja 
jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta 
metallilevystä, joiden välissä oleva eriste-
materiaali toimii vakauttajana, sekä lukuun 
ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä 
loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, 
jonka painosta vähintään 70 prosenttia on 
sinkkiä)   

0   1, 2, 5 

7225 99 00 99 - - - -  muut 0   1, 5 
Nimikkeet 7225 99 00 10 ja 7225 99 00 90 päättyneet 19.9.2012 
 
7226 99 70 11 - - - -  leveys enintään 500 mm, kuumavalssatut, ei 

enempää valmistetut kuin pleteroidut; leveys 
suurempi kuin 500 mm, ei enempää valmistetut 
kuin pintakäsitellyt, myös pleteroidut: 

     

7226 99 70 11 - - - - -  maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin 
yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, 
joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus 
(sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta 
vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) 

0   1, 2, 5 

7226 99 70 19 - - - - -  muut 0   1, 5 
7226 99 70 91 - - - -  muut:      



7226 99 70 91 - - - - -  maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin 
yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttuja 
kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa ja 
jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta 
metallilevystä, joiden välissä oleva eristemate-
riaali toimii vakauttajana, sekä lukuun ottamatta 
tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä 
loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, 
jonka painosta vähintään 70 prosenttia on 
sinkkiä) 

0   1, 2, 5 

7226 99 70 99 - - - - -  muut 0   1, 5 
Nimikkeet 7226 99 70 10 ja 7226 99 70 90 päättyneet 19.9.2012 
 
 
Tekstimuutoksia 
 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
1516 20 98 21 - - - - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia 

rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on 
valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin 
fossiilista alkuperää: 

1.10.2012 

 
1516 20 98 30 - - - - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia 

rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on 
valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin 
fossiilista alkuperää 

1.10.2012 

 
1518 00 91 21 - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia 

rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on 
valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin 
fossiilista alkuperää: 

1.10.2012 

 
1518 00 91 30 - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia 

rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on 
valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin 
fossiilista alkuperää 

1.10.2012 

 
1518 00 99 21 - - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia 

rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on 
valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin 
fossiilista alkuperää: 

1.10.2012 

 
1518 00 99 30 - - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia 

rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on 
valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin 
fossiilista alkuperää 

1.10.2012 

 
2207 10 00 11 - - -  (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) 

maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi, lukuun ottamatta tuotteita, joiden 
vesipitoisuus on yli 0,3% (m/m) mitattuna standardin EN15376 mukaisesti, 
sekä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I 
luetelluista) maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi bensiinisekoituksissa, 
joiden etyylialkoholipitoisuus on yli 10% (v/v) 

25.8.2012 

 
2207 20 00 11 - - -  (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) 

maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi, lukuun ottamatta tuotteita, joiden 
vesipitoisuus on yli 0,3% (m/m) mitattuna standardin EN15376 mukaisesti, 
sekä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I 
luetelluista) maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi bensiinisekoituksissa, 
joiden etyylialkoholipitoisuus on yli 10% (v/v) 

25.8.2012 

 



2208 90 99 11 - - - - -  (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) 
maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi, lukuun ottamatta tuotteita, 
joiden vesipitoisuus on yli 0,3% (m/m) mitattuna standardin EN15376 
mukaisesti, sekä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi 
bensiinisekoituksissa, joiden etyylialkoholipitoisuus on yli 10% (v/v) 

25.8.2012 

 
5601 21 00 00 -  vanu, tekstiiliainetta, ja siitä valmistetut tavarat: 1.1.1972 

 
 
Uusia alavitteitä 
 
voimassa 20.9.2012 lukien: 
CD 641 
Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden 
tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti: 1) 
Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike. 2) Seuraava vakuutus: "Allekirjoittanut 
vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäväksi myydyt [tarkasteltavana oleva tuote] (määrä), on 
valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi), ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat 
täydelliset ja paikkansapitävät. Päiväys ja allekirjoitus". Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen 
sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia. 
 
 
Muutoksia alaviiteteksteihin 
 
voimassa 27.10.2010 lukien: 
MG 492 
Liite I, Neuvoston Asetus (EU) N:o 267/2012 (EUVL L 88, 24.03.2012, s. 1) - sisältää kaikki asetuksen (EY) N:o 428/2009 
liitteessä I luetellut tuotteet ja teknologian, sellaisina kuin ne on siinä määritelty, lukuun ottamatta seuraavia: 5A001, 
5A002, 5B001, 5B002, 5D001, 5D002, 5E001 ja 5E002. 
 
voimassa 1.1.2013 lukien: 
TN 085 
Taric-koodi 2008 93 91 20 on tarkoitettu makeutetuille kuivatuille karpaloille, joita elintarviketeollisuus käyttää uusien 
tuotteiden valmistuksessa. Mainittua koodia käyttäviä toimijoita pyydetään sen vuoksi säilyttämään todisteen siitä, että 
tavaroita käytettiin uusien tuotteiden valmistuksessa tai että ne myytiin jalostajalle tai valmistajalle lakisääteistä 
tullisuspensiota soveltaen. Kun kyseessä on jälleenmyynti, todisteena voidaan käyttää jalostajan kanssa tehtyä sopimusta, 
jossa ilmoitetaan tavaroiden loppukäyttö, taikka jalostajien (tuojien asiakkaiden) tilauksia tai lausuntoja, jotka sisältävät 
nämä samat tiedot. Tullisuspensio voidaan myöntää seuraavien prosessien perusteella:  
o Viljapatukoiden, leipomotuotteiden, aamiaissekoitusten jne. kaltaisten valmiiden tuotteiden täysimääräinen valmistus  
o Sekoitus toisen tuotteen kanssa  
o Kuorruttaminen  
o Pastörointi  
o Koko veden uudelleenlisääminen 
 
 
Tiedustelut käyttötariffin muutoksista: 

Päivi Mäkelä, p. 040 332 2104, tai 
Heidi Broms, p.  040 332 2646, 
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tulli.fi 

 
 
RAS/HB, 116/010/24.9.2012 
 
 
 
Tullitariffipäällikkö Raimo Saarakkala 
 
 
 
 
 
Tullitarkastaja Heidi Broms 


