
 

Tullausyksikkö 

Fintaricin muutoksia 

 

Nimikemuutoksia 

Voimassa 1.1.2023 lukien: 

7605210090 muu 

8505119075 neljännesholkki, joka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäväksi 

kestomagneettina ja 

- joka koostuu vähintään neodyymista, raudasta ja boorista, 

- jonka leveys on vähintään 9,1 mutta enintään 10,5 mm, 

- jonka pituus on vähintään 20 mutta enintään 30,1 mm, 

jollaisia käytetään polttoainepumppujen roottoreissa 

Voimassa 20.1.2023 lukien: 

7307191003 kierteitetyt 

7307191003 tempervalurautaa 

7307191003 puserrusliitinten rungot, joissa käytetään ISO DIN 13 -metriikan säiettä 

7307191005 kierteitetyt pyöreät liitäntärasiat, joissa ei ole kantta 

7307191013 pallografiittivalurautaa 

7307191013 puserrusliitinten rungot, joissa käytetään ISO DIN 13 -metriikan säiettä 

7307191030 muut 

7307191035 kierteettömät 

7307191035 tempervalurautaa 

7307191040 pallografiittivalurautaa 

7307191045 muut 

5.1.2022 päättyneet nimikkeet: 

2935909073 

Nimiketekstimuutoksia: 

Voimassa 1.1.2020 lukien: 

2922500025 L-treoniini (CAS RN 72-19-5) 

Voimassa 1.7.2022 lukien: 

8507600083 sähköisten litiumioniakkujen asentamiseen tarkoitetut moduulit 
-pituus vähintään 570 mutta enintään 610 mm 
-leveys vähintään 210 mutta enintään 240 mm 
-korkeus vähintään 100 mutta enintään 120 mm 
-paino vähintään 28 mutta enintään 35 kg, ja 



-kapasiteetti enintään 2 500 Ah ja nimellisenergia alle 7,5 kW alanimikkeiden 8703 60, 8703 70, 
8703 80 ja 8704 60 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitetut 

Voimassa 1.1.2023 lukien: 

1515609910 mikrobiöljy, puhdistettu tai puoliksi puhdistettu, jossa on vähintään 35 mutta enintään 

70 painoprosenttia arakidonihappoa tai vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia 

dokosaheksaeenihappoa 

8536699082 muut 

Voimassa 20.1.2023 lukien: 

7307191010 muut 

7307191020 muut 

Uusia alaviitteitä 

Voimassa 12.1.2023 lukien: 

DU747 

Kaksikäyttötuotteiden luettelon 2D352 kohtaan kuuluvat tuotteet.  

DU748 

Kaksikäyttötuotteiden luettelon 3D006 kohtaan kuuluvat tuotteet.  

Voimassa 13.1.2023 lukien: 

CD885 

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 tarkoitetun, Euroopan 

unioniin vietäväksi myydyn (asianomainen tuote) (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoi te), 

(Taric-lisäkoodi), (asianomainen maa). 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 sovellettavaa tullia. 

Voimassa 20.1.2023 lukien: 

CD886 

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 tarkoitetun, Euroopan 

unioniin vietäväksi myydyn (asianomainen tuote) (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), 

(Taric-lisäkoodi), (asianomainen maa). 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 sovellettavaa tullia. 

TM968 

Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen ja tämän vuoksi 

niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa suhteutetaan tullausarvon määrittämiseksi 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (149) 131 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 2 ja 

3 artiklan perusteella laskettua polkumyyntitullia alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa 

tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta. 

Alaviitetekstimuutoksia: 

Voimassa 11.1.2023 lukien: 

CD669 

Euroopan komissio pitää Kamerun, Kambodžan kuningaskuntaa, Saint Vincent ja Grenadiinejä 

sekä Komorien liittoa kolmansina maina, jotka eivät osallistu laittoman, ilmoittamattoman ja 

sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön. 

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (EUVL L 286) 38 artiklan 1 ja 5 kohdan mukaisesti yhteistyöhön 

osallistumattomien maiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten pyytämien kalastustuotteiden 

tuonti ja tällaisiin maihin suuntautuva vienti on kielletty. Yksityiskohtainen luettelo  kiellon piiriin 

kuuluvista kalastustuotteista on komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2022/1479.  

Voimassa 17.1.2023 lukien: 

CD624 

Eläinperäisten tuotteiden tuonti edellyttää eläinperäisten tuotteiden yhteisen terveyttä koskevan 

tuloasiakirjan (CHED-P) esittämistä virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen 

komponenttien toimintaa koskevista säännöistä 30 päivänä syyskuuta 2019 annetun komission 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 ("IMSOC-asetus") 40 artiklassa säädettyjen 

edellytysten mukaisesti 

Lisätietoja: Fintaric(at)tulli.fi 
 


