
 

 

 
Tullausyksikkö 

Asiakastiedote 
30.4.2021 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

Nimikemuutoksia 

Nimike Tavara Tariffin mukainen 

tulli; K; S 

Lisäpaljous 

voimassa 7.4.2021 lukien: 

7610 90 90 91 - - -  muut:   
7610 90 90 91 - - - -  tuotteet, jotka on kiinnitetty (esim. hitsaamalla tai 

kiinnikkeillä) niin, että ne muodostavat 
osakokoonpanon 

6,0;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

 

7610 90 90 92 - - - -  tuotteet pakatussa sarjassa, jossa on tarvittavat osat 
lopputuotteen kokoamiseksi niin, että osia ei 
tarvitse viimeistellä tai valmistaa (valmiiden 
tuotteiden sarja) 

6,0;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

 

7610 90 90 95 - - - -  muut 6,0;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

 

voimassa 13.4.2021 

7606 12 20 87 - - - - - - -  muut:   
7606 12 20 87 - - - - - - - -  kuumavalssatut kelat, jännitetasatut, paksuus 

enintään 1,5 mm, leveys vähintään 800 mutta 
enintään 2050 mm, pinnoitettujen kelojen ja 
alumiinisten kerroslevyjen valmistukseen 
tarkoitetut 

7,5; S:0 (CD333)  

7606 12 20 88 - - - - - - - -  muut 7,5; S:0 (CD333)  

7606 12 92 92 - - - - - - - -  muut:   
7606 12 92 92 - - - - - - - - -  kuumavalssatut kelat, jännitetasatut, 

paksuus enintään 1,5 mm, leveys vähintään 
800 mutta enintään 2050 mm, 
pinnoitettujen kelojen ja alumiinisten 
kerroslevyjen valmistukseen tarkoitetut 

7,5;  
S:0 (EU003) (TM510);  

S:0 (CD333) 

 

7606 12 92 93 - - - - - - - - -  muut 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510);  

S:0 (CD333) 

 

7606 92 00 91 - - - - -  muut:   
7606 92 00 91 - - - - - -  kuumavalssatut kelat, jännitetasatut, paksuus 

enintään 1,5 mm, leveys vähintään 800 mutta 
enintään 2050 mm, pinnoitettujen kelojen ja 
alumiinisten kerroslevyjen valmistukseen 
tarkoitetut 

7,5;  
S:0 (EU003) (TM510);  

S:0 (CD333) 

 

7606 92 00 92 - - - - - -  muut 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510);  

S:0 (CD333) 

 

7606 92 00 95 - - - -  muut 7,5; S:0 (CD333)  
  



7607 19 90 93 - - - - - - -  muut:   
7607 19 90 93 - - - - - - - -  kuumavalssatut kelat, jännitetasatut, leveys 

vähintään 800 mutta enintään 2050 mm, 
pinnoitettujen kelojen ja alumiinisten 
kerroslevyjen valmistukseen tarkoitetut 

7,5;  
S:0 (EU003) (TM510);  

S:0 (CD333) 

 

7607 19 90 94 - - - - - - - -  muut 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510);  

S:0 (CD333) 

 

7607 19 90 95 - - - - - -  muut 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510);  

S:0 (CD333) 

 

7607 19 90 96 - - - - -  muut 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510);  

S:0 (CD333) 

 

voimassa 5.5.2021 

2008 19 19 40 - - - - - -  seesaminsiemenet 11,2  

2008 19 99 40 - - - - - -  seesaminsiemenet 12,8  

1.1.2018 päättyneet nimikkeet: 

8543 70 04 10, 8543 70 04 90 

6.4.2021 päättyneet nimikkeet: 

7610 90 90 90 

12.4.2021 päättyneet nimikkeet: 

7606 12 20 86, 7606 12 92 95, 7606 92 00 86, 7606 92 00 88, 7607 19 90 86, 7607 19 90 88, 7607 19 90 92 

4.5.2021 päättyneet nimikkeet: 

0810 90 75 10 

Uusia alavitteitä 

voimassa 13.4.2021 lukien: 

CD 842 

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. 

TN 091 

Edellä 1 artiklan 1 (Asetus (EU) 2021/582) kohdassa kuvattu tuote vapautetaan väliaikaisesta polkumyyntitullista, jos se 

tuodaan käytettäväksi pinnoitettujen kelojen ja alumiinikomposiittipaneelien valmistukseen ja jos se täyttää seuraavat 
tekniset ominaisuudet: 

- Jännitetasatut alumiinikelat 

- Kuumavalssatut kelat 

- Leveys: vähintään 800 mm ja enintään 2 050 mm 

- Paksuus: vähintään 0,20 mm ja enintään 1,5 mm 



- Paksuustoleranssi: +/- 0,01 mm, kun paksuus on vähintään 0,20 mm ja enintään 0,50 mm; +/- ½ normista, kun paksuus 

on vähintään 0,51 mm ja enintään 1,50 mm 

- Leveystoleranssi: +1,50 / -0,00 mm 

- Seokset: 5005, 3005, 3105 

- Karkaisu: h14, h16, h24, h26 

- Enimmäisaallonkorkeus: enintään 3 1 000 mm:ssä 

voimassa 16.4.2021 lukien: 

CD 843 
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. 

voimassa 20.4.2021 lukien: 

CD 844 

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. 

voimassa 28.4.2021 lukien: 

TM 934 

Kielletään liitteessä II lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien laitteiden, teknologian ja ohjelmistojen myynti, 

toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi 
Venezuelassa ilman liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla yksilöidyn asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen 

viranomaisen ennakkolupaa (neuvoston asetuksen (EU) 2017/2063 6 artiklan 1 kohta). 

voimassa 1.7.2021 lukien: 

TM 933 

Tariffikiintiössä sisäfileet koostuvat paloista, jotka käsittävät lihasten musculus major psoas ja musculus minor psoas 

lihan, kärkineen tai sitä ilman, käsiteltynä tai käsittelemättömänä. 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

voimassa 1.1.2001 lukien: 

NC 021 

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) sekä komission asetus (EY) N:o 874/96 (EYVL L 118, 15.5.1996, s. 12)). 



voimassa 7.5.2010 lukien: 

CD 353 

Raakatimanttien tuonti Euroopan Unioniin kielletään, elleivät kaikki seuraavassa mainitut edellytykset täyty: 

(a) raakatimanttien mukana on osanottajan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama Kimberleyn prosessin sertifikaatti 

(Kimberleyn prosessin jäsenmaa) 

(b) raakatimantit on pakattu murtovarmoihin säiliöihin ja osanottajan viennin yhteydessä asentamat sinetit ovat ehjiä 

(c) Kimberleyn prosessin sertifikaatissa kuvataan tarkasti siinä tarkoitettu lähetys. 

Säiliöt on toimitettava tarkastusta varten yhteisön viranomaiselle (EY) asetuksen 2368/2002 artiklan 4 mukaisesti (katso 
päivitetty luettelo osoitteesta 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02002R2368-20210101&qid=1618476678790 

voimassa 1.4.2012 lukien: 

CD 626 

Eläinperäisten tuotteiden tuonnissa voidaan myöntää vapautus tarkastuksista Komission Delegoitu Asetus (EU) 2021/630 

3 artiklan mukaisesti 

Lisätietoja: TH.kayttotariffi@tulli.fi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02002R2368-20210101&qid=1618476678790
mailto:TH.kayttotariffi@tulli.fi

