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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 
 
 
Nimikemuutoksia 
 
 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 
voimassa 27.9.2012 lukien: 
8712 00 30 00 -  kuulalaakereilla varustetut polkupyörät:       
8712 00 30 10 - -  lähetetty Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta tai 

Tunisiasta 
14,0     p/st 1, 2, 5 

8712 00 30 90 - -  muut 14,0 p/st 1, 2, 5 
 
8712 00 70 91 - -  muut:       
8712 00 70 91 - - -  lähetetty Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta tai 

Tunisiasta 
15,0 p/st 1, 2, 5 

8712 00 70 99 - - -  muut 15,0 p/st 1, 2, 5 
Nimike 8712 00 70 90 päättynyt 26.9.2012 
 
voimassa 24.10.2012 lukien: 
7607 11 19 20 - - - - -  vähintään 0,008 millimetriä mutta enintään 

0,018 millimetriä paksua, yli 650 millimetrin 
levyistä, hehkuttamattomilla keloilla 

7,5    1, 5 

7607 11 19 99 - - - - -  muu 7,5    1, 5 
Nimike 7607 11 19 90 päättynyt 23.10.2012 
 
 
Tekstimuutoksia 
 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
1516 20 98 30 - - - - - -  sekoitukset, jotka sisältävät enintään 20 painoprosenttia rasvahappo-

monoalkyyliestereitä 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 enintään 20 painoprosenttia rasvahappomono-

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

1.10.2012 

 
2921 30 99 30 - - -  1,3-sykloheksaanidimetanamiini (CAS RN 2579-20-6) 1.1.2013 

 
 
Uusia alavitteitä 
 
voimassa 27.9.2012 lukien: 
TM 790 
Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimus koskien tiettyjen käyttöön otettujen 
polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollisesta kiertämisestä osoittaa että kiertämistä on tapahtunut (lisätietoja 
komission asetuksessa (EU) N:o 875/2012, EUVL L 258, s. 21) 
 
 
 



voimassa 23.1.2010 lukien: 
TM 804 
Euroopan unionin yleinen tuomioistuin, jäljempänä ’unionin yleinen tuomioistuin’, kumosi 8 päivänä toukokuuta 2012 
asiassa T-158/10 antamallaan tuomiolla lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista 
peräisin olevan etanoliamiinin tuonnissa 19 päivänä tammikuuta 2010 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 
N:o 54/2010 (EUVL L 17, 22.1.2010, s. 1.), jäljempänä ’lopullista polkumyyntitullia koskeva asetus’ tai ’kiistanalainen 
asetus’, siltä osin kuin se koskee The Dow Chemical Companya, jäljempänä ’Dow Chemical’ tai ’asianomainen yritys’. 
Toukokuun 8 päivänä 2012 annetun tuomion johdosta Dow Chemicalin valmistaman etanoliamiinin Euroopan unioniin 
suuntautuvaan tuontiin ei enää sovelleta asetuksella (EU) N:o 54/2010 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä. Tämän 
vuoksi Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien, Dow Chemicalin (TARIC-lisäkoodi A115) valmistamien etanoliamiinien, 
jotka luokitellaan nykyisin CN-koodeihin ex 2922 11 00 (monoetanoliamiini) (TARIC-koodi 2922 11 00 10), ex 2922 12 
00 (dietanoliamiini) (TARIC-koodi 2922 12 00 10) ja 2922 13 10 (trietanoliamiini), tuonnista Euroopan unioniin asetuksen 
(EU) N:o 54/2010 nojalla maksetut lopulliset polkumyyntitullit olisi palautettava tai peruutettava. Palauttamista tai 
peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta voimassa olevan tullilainsäädännön mukaisesti. Neuvoa-
antavaa komiteaa kuultuaan komissio on todennut, että polkumyyntitutkimuksen aloittaminen osittain uudelleen on 
perusteltua, mistä syystä se aloittaa osittain uudelleen muun muassa Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan 
etanoliamiinin tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen, joka pantiin vireille Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
julkaistulla ilmoituksella (EUVL C 270, 25.10.2008, s. 26.) perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Uudelleenaloittaminen rajoittuu vain edellä mainitun tuomion täytäntöönpanoon, siltä osin kuin asia koskee polkumyynnin 
jatkumista tai toistumista tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana ja etanoliamiinien käyttämätöntä 
tuontantokapasiteettia Yhdysvalloissa. 
 
voimassa 24.10.2012 lukien: 
TM 805 
Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimus koskien tiettyjen käyttöön otettujen 
polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollisesta kiertämisestä osoittaa että kiertämistä on tapahtunut (lisätietoja 
komission asetuksessa (EU) N:o 973/2012, EUVL L 293, s. 28) 
 
 
Muutoksia alaviiteteksteihin 
 
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:  
• viljapatukoiden, leipomotuotteiden, aamiaissekoitusten jne. kaltaisten valmiiden tuotteiden valmistus kokonaan  
• sekoitus toisen tuotteen kanssa  
• kuorruttaminen  
• pastörointi  
• vesipitoisuuden palautus. 
 
 
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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Tulliylitarkastaja Minna Nyberg 
 
 
 
Tullitarkastaja Heidi Broms 


