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Asiakastiedote   

 

                      

 

 

 20.2.2018  

Tullausyksikkö   

   

   

 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

 

Nimikemuutoksia 

 

 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 

voimassa 1.1.2018 lukien: 

8714 91 30 25 - - - -  maalatut, eloksoidut, hiotut ja/tai lakatut:      
8714 91 30 25 - - - - -  Kiinasta peräisin tai lähtöisin olevat: 

- määrä vähemmän kuin 300 kappaletta 
kuukaudessa tai osapuolelle siirrettävä määrä 
vähemmän kuin 300 kappaletta kuukaudessa; tai 
- siirrettäväksi toiselle lopullista 
käyttötarkoitusta koskevan luvan haltijalle tai 
vapautuksen saaneille osapuolille (TN067): 

     

8714 91 30 25 - - - - - -  alumiiniputkilla varustetut etuhaarukat, eivät 
kuitenkaan kokonaan teräksestä valmistetut 
jäykät (muut kuin teleskooppiset) etuhaarukat, 
polkupyörien valmistukseen tarkoitetut 

4,7; S:0 (EU001) (TM861)  p/st 1, 5 

8714 91 30 29 - - - - - -  muut 4,7   p/st 1, 5 
8714 91 30 35 - - - - -  muut:      
8714 91 30 35 - - - - - -  alumiiniputkilla varustetut etuhaarukat, eivät 

kuitenkaan kokonaan teräksestä valmistetut 
jäykät (muut kuin teleskooppiset) etuhaarukat, 
polkupyörien valmistukseen tarkoitetut 

4,7; S:0 (EU001) (TM861)  p/st 1, 2, 5 

8714 91 30 39 - - - - - -  muut 4,7   p/st 1, 2, 5 
 

voimassa 3.2.2018 lukien: 

4012 12 00 00 - -  jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuorma-autoissa:    
4012 12 00 10 - - -  kuormitustunnus suurempi kuin 121 4,5 p/st 1, 5 
4012 12 00 90 - - -  muut 4,5 p/st 1, 5 

 

 

31.12.2017 päättyneitä nimikkeitä: 

8714 91 30 21, 8714 91 30 31 

 

31.1.2018 päättynyt nimike: 

3204 17 00 55 

 

Tekstimuutoksia 

 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
7307 23 10 15 - - - -  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: 

28.1.2017 
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8544 30 00 35 - - -  johtosarja 
jonka toimintajännite on 12 V, 
- joka on sidottu teipillä tai päällystetty muovisella kierreputkella 
- jossa on vähintään 16 punosta, ja kaikki liitoskohdat on tarkoitus päällystää 
tinalla tai varustaa liittimillä 
mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu  

1.1.2018 

 

 

Uusia alavitteitä 

 

voimassa 6.6.2013 lukien: 

TM 882 Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 14.12.2017. European Bicycle Manufacturers Association 

(EBMA) vastaan Giant (China) Co. Ltd. Muutoksenhaku – Polkumyynti – Asetus (EU) N:o 502/2013 – 

Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonti – Asetus (EY) N:o 1225/2009 – 18 artiklan 1 kohta – Yhteistyö – 

Käsite ”tarvittavat tiedot” – 9 artiklan 5 kohta – Yksilöllistä kohtelua koskeva pyyntö – Toimenpiteiden 

kiertämisen riski. Asia C-61/16 P. (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0061) 

 

voimassa 21.9.2017 lukien: 

CD 727 Etuuskohtelu edellyttää, että esitetään alkuperäilmoitus, jossa mainitaan tavaroiden EU-alkuperä Kanadan ja 

Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) yhteydessä. 

 

voimassa 3.2.2018 lukien: 

TM 889 Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan 

käyttöön polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) 2018/163, EUVL L 30). 

 

voimassa 7.2.2018 lukien: 

CD 308 Asetuksen (EU) 2017/852 3 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvien elohopeayhdisteiden ja elohopease-

osten vienti on kiellettyä. 

 

 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

 

voimassa 1.1.2007 lukien: 

CD 500 Tämän etuuden myöntämisen edellytyksenä on, että voidaan esittää Euroopan unioni ja Sveitsin valaliiton väli-

sen sopimuksen mukaisesti antama alkuperäselvitys, jossa vahvistetaan, että tavara on Euroopan yhteisön. 

 

voimassa 1.1.2016 lukien: 

NC 018 Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä mää-

rättyjä edellytyksiä (ks. neuvoston direktiivi 94/28/EY (EYVL L 178, 12.7.1994, s. 66); komission täytäntöön-

panoasetus (EU) N:o 2015/262 (EUVL L 59, 3.3.2015, s. 1)). 

 

voimassa 1.7.2017 lukien: 

CD 478 Tämän tariffikiintiön mukaiset edut edellyttävät Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 57 artik-

lan säädetyt vaatimukset täyttävän alkuperätodistuksen ja asetuksessa (EY) N:o 891/2009 (EYVL L 254) mää-

rättyjen ehtojen mukaisesti annetun tuontitodistuksen esittämistä. 

 

TM 696 Jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 11 euroa/98 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauk-

sen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista  

poikkeamaa kohden. 

 

voimassa 1.2.2018 lukien: 

CD 136 Asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklassa säädettyjen edellytysten on täytyttävä, myöhemmät muutokset mu-

kaan lukien. 

 

 

 

 

Lisätietoja: kayttotariffi@tulli.fi 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0061
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0061
mailto:kayttotariffi@tulli.fi

