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 17.5.2018  

Tullausyksikkö   

   

   

 

 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

 

Nimikemuutoksia 

 

 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 

voimassa 8.5.2018 lukien: 

 
8708 70 10 00 - -  seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi 

tarkoitetut: alanimikkeen 8701 10 yksiakseliset 
puutarhatraktorit; nimikkeen 8703 ajoneuvot; 
nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko 
puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai 
puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 
2 500 cm3 tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, 
jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm3; nimikkeen 
8705 ajoneuvot: 

     

8708 70 10 15 - - -  alumiinipyörät, myös lisälaitteilla tai renkailla 
varustetut: 

   

8708 70 10 15 - - - -  joissa on ilmarenkaat, uudet tai uudelleen 
pinnoitetut, kumia, jollaisia käytetään linja-
autoissa tai kuorma-autoissa ja joiden 
kuormitustunnus on suurempi kuin 121 

3,0 (EU001);  
S:0 (CD333) 

p/st 1, 2, 5 

8708 70 10 50 - - - -  muut 3,0 (EU001);  
S:0 (CD333) 

p/st 1, 2, 5 

8708 70 10 80 - - -  muut:    
8708 70 10 80 - - - -  joissa on ilmarenkaat, uudet tai uudelleen 

pinnoitetut, kumia, jollaisia käytetään linja-
autoissa tai kuorma-autoissa ja joiden 
kuormitustunnus on suurempi kuin 121 

3,0 (EU001);  
S:0 (CD333) 

p/st 1, 5 

8708 70 10 85 - - - -  muut 3,0 (EU001);  
S:0 (CD333) 

p/st 1, 5 

8708 70 50 00 - -  muut:      
8708 70 50 00 - - -  alumiinipyörät; pyörien osat ja tarvikkeet, 

alumiinia: 
     

8708 70 50 15 - - - -  alumiinipyörät, myös lisälaitteilla tai renkailla 
varustetut: 

   

8708 70 50 15 - - - - -  joissa on ilmarenkaat, uudet tai uudelleen 
pinnoitetut, kumia, jollaisia käytetään linja-
autoissa tai kuorma-autoissa ja joiden 
kuormitustunnus on suurempi kuin 121 

4,5; S:0 (CD333)   p/st  1, 2, 5 

8708 70 50 50 - - - - -  muut 4,5; S:0 (CD333)   p/st  1, 2, 5 
8708 70 50 80 - - - -  muut:    
8708 70 50 80 - - - - -  joissa on ilmarenkaat, uudet tai uudelleen 

pinnoitetut, kumia, jollaisia käytetään linja-
autoissa tai kuorma-autoissa ja joiden 
kuormitustunnus on suurempi kuin 121 

4,5; S:0 (CD333)     1, 5 

8708 70 50 85 - - - - -  muut 4,5; S:0 (CD333)     1, 5 
8708 70 91 00 - - -  tähden muotoiset pyörännavat, valettu yhtenä 

osana, rautaa tai terästä: 
     



 2 

8708 70 91 15 - - - -  joissa on ilmarenkaat, uudet tai uudelleen 
pinnoitetut, kumia, jollaisia käytetään linja-
autoissa tai kuorma-autoissa ja joiden 
kuormitustunnus on suurempi kuin 121 

3,0; S:0 (CD333)  1, 5 

8708 70 91 90 - - - -  muut 3,0; S:0 (CD333)   1, 5 
8708 70 99 00 - - -  muut:   1, 5 
8708 70 99 15 - - - -  joissa on ilmarenkaat, uudet tai uudelleen 

pinnoitetut, kumia, jollaisia käytetään linja-
autoissa tai kuorma-autoissa ja joiden 
kuormitustunnus on suurempi kuin 121 

4,5; S:0 (CD333)  1, 5 

8708 70 99 90 - - - -  muut 4,5; S:0 (CD333)   1, 5 
 
8716 90 90 00 - -  muut osat:      
8716 90 90 15 - - -  CN-nimikkeen 8716 ajoneuvoihin tarkoitetut 

alumiinipyörät, myös lisälaitteilla tai renkailla 
varustetut: 

   

8716 90 90 15 - - - -  joissa on ilmarenkaat, uudet tai uudelleen 
pinnoitetut, kumia, jollaisia käytetään linja-
autoissa tai kuorma-autoissa ja joiden 
kuormitustunnus on suurempi kuin 121 

1,7 p/st 1, 5 

8716 90 90 50 - - - -  muut 1,7 p/st 1, 5 
8716 90 90 80 - - -  muut:      
8716 90 90 80 - - - -  joissa on ilmarenkaat, uudet tai uudelleen 

pinnoitetut, kumia, jollaisia käytetään linja-
autoissa tai kuorma-autoissa ja joiden 
kuormitustunnus on suurempi kuin 121 

1,7   1, 5 

8716 90 90 85 - - - -  muut 1,7   1, 5 
 

 

 

Päättyneet nimikkeet 7.5.2018 lukien: 

8708 70 50 90, 8716 90 90 90 

 

 

Uusia alavitteitä 

 

voimassa 8.5.2018 lukien: 

CD 825 Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsen-

valtioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuu-

tus seuraavasti:  

1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.  

2) Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi 

myydyn (tarkasteltavana oleva tuote) (yksikköä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (TARIC-lisäkoodi), 

Kiinan kansantasavalta. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paik-

kansapitävät.”.  

3) Päiväys ja allekirjoitus. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin 

muihin yrityksiin sovellettavaa tullia. 

 

 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

 

voimassa 3.3.2018 lukien: 

CD 520 Tuoreista rypäleistä valmistetun Algeriasta peräisin olevan ja alkuperänimityksellä varustetun viinin saatteena 

on oltava sen alkuperän ilmaiseva todistus tai komission asetuksen (EU) N:o 2018/273 25 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti täytetyt V I 1 - tai V I 2 -asiakirjat (päätös 2005/690/EY - pöytäkirja nro 1 Algeriasta peräisin 

olevien maataloustuotteiden yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa sovellettavista järjestelyistä, 4 artikla). 

 

CD 557 Tuoreista rypäleistä valmistetun Marokosta peräisin olevan ja alkuperänimityksellä varustetun viinin saatteena 

on oltava sen alkuperän ilmaiseva todistus taikka V I 1 - tai V I 2 -asiakirjat, joihin on tehty merkinnät 

komission asetuksen (EU) N:o 2018/273 25 (2) artiklan mukaisesti (päätös 2003/914/EY – pöytäkirja nro 1 

Marokosta peräisin olevien maataloustuotteiden yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa sovellettavista 

järjestelyistä, 6 artikla – EUVL L 345/2003). 

 



 3 

 

voimassa 8.5.2018 lukien: 

TM 889 Kirjatun tuonnin osalta voidaan takautuvasti ottaa käyttöön tasoitustulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU)   

2018/163, EUVL L 30). 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja: kayttotariffi@tulli.fi 
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