
 

Tullausyksikkö 

Fintaricin muutoksia 
 

Nimikemuutoksia 

Voimassa 1.1.2022 lukien: 

8485800010 hiekkaa, betonia tai muita kivennäistuotteita käyttävät, materiaalia lisäävää 
valmistusta varten tarkoitetut koneet 

8485800090 muut 

8485901000 alanimikkeen 8485 30 10 koneiden osat; hiekkaa, betonia tai muita kivennäistuotteita 
käyttävien, materiaalia lisäävää valmistusta varten tarkoitettujen koneiden osat  

Voimassa 9.6.2022 lukien: 

7307 23 10 35 valmistettu austeniittisista ruostumattomista teräslajeista ja jotka vastaavat AISI-

tyyppejä 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 ja 321H ja niitä vastaavia tyyppejä muissa 

standardeissa; suurin ulkoläpimitta on enintään 406,4 millimetriä, seinämän paksuus on enintään 

16 millimetriä, niiden sisäpinnan keskimääräinen karheus (Ra) on vähintään 0,8 mikrometriä ja ne 

ovat laipattomia, viimeisteltynä tai viimeistelemättömänä: 

7307 23 10 35 Malesiasta lähetetyt: 

7307 23 10 35 tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettävät 

7307 23 10 40 muut 

7307 23 10 50 muut: 

7307 23 10 50 tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettävät 

7307 23 10 55 muut 

7307 23 90 35 valmistettu austeniittisista ruostumattomista teräslajeista ja jotka vastaavat AISI-

tyyppejä 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 ja 321H ja niitä vastaavia tyyppejä muissa 

standardeissa; suurin ulkoläpimitta on enintään 406,4 millimetriä, seinämän paksuus on enintään 

16 millimetriä, niiden sisäpinnan keskimääräinen karheus (Ra) on vähintään 0,8 mikrometriä ja ne 

ovat laipattomia, viimeisteltynä tai viimeistelemättömänä: 

7307 23 90 35 Malesiasta lähetetyt: 

7307 23 90 35 tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettävät  

7307 23 90 40 muut 

7307 23 90 50 muut: 

7307 23 90 50 tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettävät 

7307 23 90 55 muut 

Voimassa 22.6.2022 lukien: 

4421 20 00 10 kuitulevyä  

4421 20 00 90 muut 



Voimassa 3.7.2022 lukien: 

0709 99 90 10 rohtosammakonputki (Centella asiatica) 

1902 30 10 30 mausteita tai kastikkeita sisältävät pikanuudelit 

8.6.2022 päättyneet nimikkeet: 

7307 23 10 15, 7307 23 10 25, 7307 23 90 15, 7307 23 90 25 

2.7.2022 päättyvä nimike: 

0709 99 90 25 

Nimiketekstimuutoksia: 

Voimassa 1.1.2006 lukien: 

7306 30 41 20 putket, joiden ulkoläpimitta enintään 168,3 mm 

7306 30 49 20 putket, joiden ulkoläpimitta enintään 168,3 mm 

7306 30 72 80 putket 

7306 30 77 80 putket 

Uusia alaviitteitä 

Voimassa 4.6.2022 lukien: 

CD874 

1. It shall be prohibited to purchase, import or transfer, directly or indirectly, crude oil or petroleum 

products, as listed in Annex XXV, if they originate in Russia or are exported from Russia.  

2. It shall be prohibited to provide, directly or indirectly, technical assistance, brokering services, 

financing or financial assistance or any other services related to the prohibition in paragraph 1.  

3. The prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall not apply: 

(a) until 5 December 2022, to one-off transactions for near-term delivery, concluded and executed 

before that date, or to the execution of contracts for the purchase, import or transfer of goods 

falling under CN 2709 00 concluded before 4 June 2022, or of ancillary contracts necessary for the 

execution of such contracts, provided that those contracts have been notified by the relevant 

Member States to the Commission by 24 June 2022 and that the one-off transactions for near-term 

delivery are notified by the relevant Member States to the Commission within 10 days of their 

completion; 

(b) until 5 February 2023, to one-off transactions for near-term delivery, concluded and executed 

before this date, or to the execution of contracts for the purchase, import or transfer of goods falling 

under CN 2710 concluded before 4 June 2022, or of ancillary contracts necessary for the 

execution of such contracts, provided that those contracts have been notified by the relevant 

Member States to the Commission by 24 June 2022 and that the one-off transactions for near-term 

delivery are notified by the relevant Member States to the Commission within 10 days of their 

completion. 

The prohibitions in paragraph 1 shall not apply to purchases in Russia of goods listed in Annex 

XXV which are required in order to meet the essential needs of the purchaser in Russia or of 

humanitarian projects in Russia. 



Voimassa 9.6.2022 lukien: 

TM960 

Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimuksen tulosten 

perusteella otetaan käyttöön polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) 2022/894, 

EUVL L 155). 

Voimassa 18.6.2022 lukien: 

TM961 

Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimuksen tulosten 

perusteella otetaan käyttöön polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) 2022/934, 

EUVL L 162). 

Alaviitetekstimuutoksia: 

Voimassa 1.7.2019 lukien: 

MG767 

Hansikaskaapit, jotka soveltuvat käytettäviksi radioaktiivisten aineiden kanssa 

MG768 

Ohjelmistot neutroneja koskevia laskelmia / neutroneja koskevaa mallintamista varten 

MG769 

Ohjelmistot säteilynkuljetusta koskevia laskelmia / säteilynkuljetusta koskevaa mallintamista varten 

MG770 

Ohjelmistot hydrodynaamisia laskelmia / hydrodynaamista mallintamista varten (lukuun ottamatta 

niitä, joita käytetään yksinomaan siviilitarkoituksiin, esimerkiksi kunnallisissa lämpölaitoksissa) 

MG772 

Radiologiset havainnointilaitteet, kuten röntgensädemuuntimet ja tallentavat fosforikuvalevyt (ei 

kuitenkaan röntgenlaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu lääketieteelliseen käyttöön) 

MG780 

Alfa-aktiiviset isotoopit 

MG783 

Palkeiden valmistuslaitteet, mukaan lukien hydrauliset muotoilulaitteet ja palkeiden muotoilussa 

käytettävät muotit 

MG784 

Mig-hitsaimet (suurempi kuin 180 A DC) 

MG785 

Monel-metallivälineet, mukaan lukien venttiilit, putket, tankit ja säiliöt (putkista ja venttiileistä 

sellaiset, joiden läpimitta on suurempi kuin 8 tuumaa ja jotka on suunniteltu toimimaan paineessa 

500 psi (paunaa/neliötuuma), ja tankeista sellaiset, joiden vetoisuus on suurempi kuin 500 l)  

MG786 

304- ja 316-lajin ja austeniittista ruostumatonta terästä olevat levyt, venttiilit, putket, tankit ja säiliöt 

(putkista ja venttiileistä sellaiset, joiden läpimitta on suurempi kuin 8 tuumaa ja jotka on suunniteltu 

toimimaan paineessa 500 psi (paunaa/neliötuuma), ja tankeista sellaiset, joiden vetoisuus on 

suurempi kuin 500 l) 

MG787 

Galvanointilaitteet, jotka on suunniteltu pinnoittamaan osia nikkelillä tai alumiinilla  



MG788 

Tyhjiöventtiilit, putket, laipat, tiivisteet ja niihin liittyvät välineet, jotka on suunniteltu käytettäviksi 

suurtyhjiöjärjestelmissä (paine 0,1 Pa tai alhaisempi) 

MG789 

Keskipakovoimaan perustuvat monitasotasapainotuskoneet 

Voimassa 1.3.2021 lukien: 

CD801 

Tämän tavarakoodin mukainen ilmoitus sallitaan vain, jos kynnysarvoja (nettopaino/lisäyksikkö) 

noudatetaan. Jos näin ei ole, tarkista numerotiedot ja korjaa ne tarvittaessa. Muussa tapauksessa 

on ilmoitettava toinen tavarakoodi. 

CD802 

Tämän tavarakoodin mukainen ilmoitus on sallittu vain, jos yksikköhintaa (tilastollinen 

arvo/nettopaino tai tilastoarvo/lisäyksikkö) noudatetaan. Jos näin ei ole, tarkista numerotiedot ja 

korjaa ne tarvittaessa. Muussa tapauksessa on ilmoitettava toinen tavarakoodi. 

CD803 

Tämän tavarakoodin mukainen ilmoitus sallitaan vain, jos raja-arvoja (tilastollinen arvo) 

noudatetaan. Jos ei, tarkista vastaava luku ja korjataan tarvittaessa. Muussa tapauksessa on 

ilmoitettava toinen tavarakoodi. 

CD804 

Tämän tavarakoodin mukainen ilmoitus sallitaan vain, jos kynnysarvoja (nettomassa) noudatetaan. 

Jos ei, tarkista vastaava luku ja korjataan tarvittaessa. Muussa tapauksessa on ilmoitettava toinen 

tavarakoodi. 

CD805 

Tämän tavarakoodin mukainen ilmoitus sallitaan vain, jos raja-arvoja (täydentävä yksikkö) 

noudatetaan. Jos ei, tarkista vastaava luku ja korjataan tarvittaessa. Muussa tapauksessa on 

ilmoitettava toinen tavarakoodi. 

Lisätietoja: Fintaric@tulli.fi  
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