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Asiakastiedote   

 

10.8.2018 

 

 

   

Tullausyksikkö   

   

   

 

 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

 

Nimikemuutoksia 

 

 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

Voimassa 6.7.2018 lukien: 

 
0710 80 95 30 - - -  okra 14,4    1, 5 

 
0810 90 75 10 - - -  gojimarjat (susimarjat) (Lycium barbarum L.) 8,8    1, 5 

 
0813 40 95 10 - - -  gojimarjat (susimarjat) (Lycium barbarum L.) 2,4    1, 5 
0813 40 95 80 - - -  muut 2,4    1, 5 

 
2001 90 97 11 - - -  nauriit (Brassica rapa spp. Rapa):      
2001 90 97 11 - - - -  joissa ei ole lisättyä sokeria 16,0      1, 5 
2001 90 97 19 - - - -  muut 16,0      1, 5 

 

 

6.7.2018 päättyneitä nimikkeitä: 

0704 90 90 40 

0708 10 00 40, 0708 10 00 90 

0709 99 90 80 

0710 80 95 73 

 

 

Tekstimuutoksia 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
3820 00 00 11 -  (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) 

maataloustuotteista tuotettu denaturoitu tai denaturoimaton etyylialkoholi, 
lukuun ottamatta tuotteita, joiden vesipitoisuus on yli 0,3 % (m/m) 
mitattuna standardin EN15376 mukaisesti, sekä (Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista 
tuotettu etyylialkoholi bensiinisekoituksissa, joiden etyylialkoholipitoisuus 
on yli 10 % (v/v): 

23.2.2013 

 
3912 90 10 10 - - -  pehmittämätön selluloosa-asetaattipropionaatti, jauheena, jonka: 

- propionyylipitoisuus on vähintään 25 painoprosenttia (ASTM D 817-72-
menetelmällä määritettynä) ja 
- viskositeetti on enintään 120 poisia (ASTM D 817-72-menetelmällä 
määritettynä) 

1.7.2018 

 

 

Uusia alavitteitä 

voimassa 12.10.2017 lukien: 
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CD 402 Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 2017/1509 16 f artiklassa säädetään jäsenvaltioiden toimivaltaiset viran-

omaiset voivat antaa luvan raakaöljyä koskeviin liiketoimiin, edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset 

täyttyvät: a) jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on todennut liiketoimen tarkoituksen olevan yksin-

omaan humanitaarinen; ja b) jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän 

YK:n turvallisuuskomitean päätöslauselman 2375 (2017) 15 kohdan mukaisesti. 

 

CD 446 Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 2017/1509 16 h artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset 

viranomaiset voivat antaa luvan tekstiilien tuontiin, hankkimiseen tai siirtoon edellyttäen, että jäsenvaltio on 

saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän. 

 

voimassa 1.3.2018 lukien: 

CD 731 Todistus Y057 on annettava Indonesiasta peräisin olevien puutuotteiden tuontia varten seuraavissa tapauksissa: 

• asetuksen (EU) 2016/1387 liitteeseen sisältymättömät tavarat, joiden nimikkeen numeron edessä on ”ex”  

• tavarat, jotka ovat peräisin Indonesiasta mutta jotka on lähetetty jostakin muusta kolmannesta maasta (lukuun 

ottamatta tavaroita, jotka on lähetetty maasta, jossa on vakaa FLEGT-lupajärjestelmä)  

• tavarat, joilla ei ole kaupallista luonnetta. 

 

voimassa 19.7.2018 lukien: 

CD 827 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 tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäväksi 

myydyt sähköpolkupyörät on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kansantasavalta. 

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. 

 

TM 894 Sellaista 1 artiklassa tarkoitettujen tuoteluokkien tuontia, joka on jo matkalla unioniin tämän asetuksen 

voimaantulopäivänä ja jonka määräpaikkaa ei voida muuttaa, ei lueta esitettyihin tariffikiintiöihin eikä siihen 

sovelleta 1 artiklassa vahvistettua lisätullia vaan se voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen. (asetus (EU) N:o 

2018/1013). 

 

 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

voimassa 24.02.2018 lukien: 

CD 612 Rajoitusta ei sovelleta:  

- liitteessä IV lueteltuihin kivääreihin ja niiden ammuksiin ja tähtäimiin, jotka ovat myös kansainvälisen am-

pumahiihtoliiton tapahtuma- ja kilpailusäännöissä määriteltyjä ampumahiihtotarvikkeita koskevien eritelmien 

mukaisia (asetuksen (EY) N:o 765/2006 1a artiklan 4 kohta) tai  

- liitteessä V lueteltuihin .22-kaliiperisiin urheilukivääreihin, .22-kaliiperisiin urheilupistooleihin ja niiden 

ammuksiin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan urheilutapahtumissa ja urheiluvalmennuksessa (ase-

tuksen (EY) N:o 765/2006 1a artiklan 5 kohta). 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja: kayttotariffi@tulli.fi 
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