
 

 
Tullausyksikkö 

Asiakastiedote 

1.4.2021 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 
Nimikemuutoksia 

Nimike Tavara Tariffin mukainen 
tulli; K; S 

Lisäpaljous 

voimassa 5.11.2020 lukien: 

2710 12 25 90 - - - - - -  muut 4,7; S:0 (EU003) (TM510) 

(TM511) 
 

voimassa 13.3.2021 lukien: 

2921 42 00 61 - - -  kaliumsulfanilaattia, kalsiumsulfanilaattia 6,5 
S:0 (EU003) (TM510) 

 

Tekstimuutoksia 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 

3907 99 80 35 - - - -  kopolymeeri kirkkaana, vaaleankeltaisena nesteenä, joka koostuu 
- ftaalihappoisomeereistä ja/tai alifaattisista dikarboksyylihapoista 
- alifaattisista dioleista 
- rasvahappopäistä (end-caps) ja jonka 
- hydroksyyliluku on vähintään 120 mutta enintään 350 mg KOH 
- viskositeetti 25 °C:ssa on vähintään 2 000 mutta enintään 8 000 
cPs ja 
- happoluku on vähemmän kuin 10 mg KOH/g 

1.1.2019 

8545 11 00 15 - - -  grafiittielektrodit, jollaisia käytetään sähköuuneissa ja joiden 
näennäistiheys on vähintään 1,5 mutta alle 1,65 g/cm³ ja sähkövastus 
enintään 7,0 mutta yli 6,0 μΩ.m 

17.2.2021 

8545 90 90 15 - - -  sellaisissa grafiittielektrodeissa käytettävät nippelit, jollaisia 
käytetään sähköuuneissa ja joiden näennäistiheys on vähintään 1,5 
mutta alle 1,65 g/cm³ ja sähkövastus enintään 7,0 mutta yli 6,0 μΩ.m 

17.2.2021 

Uusia alavitteitä 

voimassa 1.3.2021 lukien: 

CD 801 
Declaration under this goods code is only allowed if the threshold values (net weight/supplementary unit) are respected. 
If not, check the respective figures and correct if necessary. Otherwise, another goods code should be declared. 

CD 802 

Declaration under this goods code is only allowed if the unit price (statistical value/net weight or statistical 
value/supplementary unit) is respected. If not, check the respective figures and correct if necessary. Otherwise, another 
goods code should be declared. 

CD 803 

Declaration under this goods code is only allowed if the threshold values (statistical value) are respected. If not, check 
the respective figure and correct if necessary. Otherwise, another goods code should be declared. 

  



CD 804 
Declaration under this goods code is only allowed if the threshold values (net mass) are respected. If not, check the 
respective figure and correct if necessary. Otherwise, another goods code should be declared. 

CD 805 

Declaration under this goods code is only allowed if the threshold values (supplementary unit) are respected. If not, check 
the respective figure and correct if necessary. Otherwise, another goods code should be declared. 

voimassa 3.3.2021 lukien: 

TM 928 
Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan käyttöön 
polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) 2021/370, EUVL L 71, s. 18). 

voimassa 13.3.2021 lukien: 

TM 929 

Taric-lisäkoodi 4599 on merkittävä, kun sellaisia tuotteita tai aineita viedään, joita ei käytetä SARS-koronavirusten 
(SARS-CoV-lajit) vastaisten rokotteiden valmistamiseen Näiden tuotteiden ja aineiden vienti ei edellytä vientilupaa 
asetuksen 2021/442 nojalla. 

TM 930 

Jos valmistajaa ei ole yksilöity nimellä asetuksen 2021/442 liitteessä II, Taric-lisäkoodi 4999 on merkittävä vietäessä 
SARS-koronavirusten (SARS-CoV-lajit) vastaisia rokotteita niiden pakkauksesta riippumatta ja vietäessä vaikuttavia 
aineita, mukaan lukien tällaisten rokotteiden valmistuksessa käytettävät kantasolupankit tai työsolupankit. 

voimassa 17.3.2021 lukien: 

TM 931 
Katso myös EUVL C 2021/90, sivu 19. 

voimassa 31.3.2021 lukien: 

TM 932 

Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan käyttöön 
polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) 2021/548, EUVL L 109). 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

voimassa 1.1.2001 lukien: 

NC 018 
Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä 
edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 (EUVL L 171, 29.6.2016, s. 66); 

komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/717 (EUVL L 109, 26.4.2017, s. 9); komission täytäntöönpanoasetus (EU) 
2020/602 (EUVL L 139, 4.5.2020, s. 1); komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262 (EUVL L 59, 3.3.2015, s. 1)). 

NC 019 
Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä 

edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 (EUVL L 171, 29.6.2016, s. 66) ja 
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/717 (EUVL L 109, 26.4.2017, s. 9); komission täytäntöönpanoasetus (EU) 
2020/602 (EUVL L 139, 4.5.2020, s. 1); komission asetus (EY) N:o 133/2008 (EUVL L 41, 15.2.2008, s. 11)). 

NC 020 

Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä 
edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 (EUVL L 171, 29.6.2016, s. 66) ja 
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/717 (EUVL L 109, 26.4.2017, s. 9); komission täytäntöönpanoasetus (EU) 

2020/602 (EUVL L 139, 4.5.2020, s. 1)). 

NC 021 
För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 (EUT L 171, 29.6.2016, s. 66); kommissionens 



genomförandeförordning (EU) 2017/717 (EUT L 109, 26.4.2017, s. 9); kommissionens genomförandeförordning (EU) 
2020/602 (EUT L 139, 4.5.2020, s. 1); kommissionens förordning (EG) nr 874/96 (EGT L 118, 15.5.1996, s. 12)). 

voimassa 28.2.2018 lukien: 

TM 888 
Tavarat asetuksen (EU) 2017/1509 liitteestä XI l (teollisuuskoneet ja kuljetusvälineet sekä rauta, teräs ja muut metallit) 

voimassa 26.1.2021 lukien: 

CD 748 
Seuraavien tavaroiden vienti edellyttää liitteessä I olevan lomakkeen mukaisesti laadittua vientilupaa: 

- SARS-koronavirusten (SARS-CoV-lajit) vastaiset rokotteet niiden pakkauksesta riippumatta 
- vaikuttavat aineet, mukaan lukien tällaisten rokotteiden valmistuksessa käytettävät kantasolupankit tai työsolupankit 
Vientilupaa ei vaadita seuraaviin:  

- COVAXin, UNICEFin tai PAHOn kautta ostettujen ja/tai toimitettujen tavaroiden vienti muihin COVAX-mekanismin 
osallistujamaihin 
- sellaisten tavaroiden vienti, jotka EU:n jäsenvaltiot ovat ostaneet EU:n ennakkohinnoittelusopimusten puitteissa ja jotka 

lahjoitetaan tai jälleenmyydään kolmanteen maahan 
- vienti humanitaarisen hätäavun yhteydessä. 

TM 926 
Vienti laitoksiin, jotka sijaitsevat jäsenvaltion mannerjalustalla tai jäsenvaltion merioikeusyleissopimuksen nojalla 

ilmoittamalla talousvyöhykkeellä, ei asetuksen 2021/442 1 artiklan 9 kohdan f alakohdan nojalla edellytä vientilupaa. 
Vientilupaa ei vaadita seuraaviin: 

- COVAXin, UNICEFin tai PAHOn kautta ostettujen ja/tai toimitettujen tavaroiden vienti muihin COVAX-mekanismin 
osallistujamaihin 
- sellaisten tavaroiden vienti, jotka EU:n jäsenvaltiot ovat ostaneet EU:n ennakkohinnoittelusopimusten puitteissa ja jotka 

lahjoitetaan tai jälleenmyydään kolmanteen maahan 
- vienti humanitaarisen hätäavun yhteydessä. 

Lisätietoja: TH.kayttotariffi@tulli.fi  

mailto:TH.kayttotariffi@tulli.fi

