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 28.10.2019  

Tullausyksikkö   

   

   

 

 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

 

Nimikemuutoksia 

 

 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 

voimassa 10.10.2019 lukien: 

4809 90 00 20 - -  Heavyweight thermal paper weighing more than 65 
gr/m²; in rolls of a width of 20 cm or more, a weight 
of the roll (including the paper) of 50 kg or more and 
a diameter of the roll (including the paper) of 40 cm 
or more (‘jumbo rolls’); with or without a base coat 
on one or both sides; coated with a thermosensitive 
substance on one or both sides; and with or without a 
top coat 

0    

 
4811 59 00 00 - -  muu:    
4811 59 00 20 - - -  Heavyweight thermal paper weighing more than 65 

gr/m²; in rolls of a width of 20 cm or more, a 
weight of the roll (including the paper) of 50 kg or 
more and a diameter of the roll (including the pa-
per) of 40 cm or more (‘jumbo rolls’); with or 
without a base coat on one or both sides; coated 
with a thermosensitive substance on one or both 
sides; and with or without a top coat 

0; 
S:0 (EU003) (TM510)  

  

4811 59 00 90 - - -  muu 0; 
S:0 (EU003) (TM510)  

  

 
4811 90 00 20 - -  Heavyweight thermal paper weighing more than 65 

gr/m²; in rolls of a width of 20 cm or more, a weight 
of the roll (including the paper) of 50 kg or more and 
a diameter of the roll (including the paper) of 40 cm 
or more (‘jumbo rolls’); with or without a base coat 
on one or both sides; coated with a thermosensitive 
substance on one or both sides; and with or without a 
top coat 

0; 
S:0 (EU003) (TM510)  

  

 

 

Tekstimuutoksia 

 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
8716 90 90 97 - - - - -  pyörät, terästä, jotka on suunniteltu käytettäviksi vetoautojen perävaunuis-

sa tai puoliperävaunuissa, joissa ei ole mekaanista kuljetuskoneistoa , 
myös niiden tarvikkeilla tai renkailla varustetut 

11.10.2019 

 

 

Uusia alavitteitä 

voimassa 19.7.2019 lukien: 
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TM 904 Euroopan unionin ja Marokon välillä 19 päivänä heinäkuuta 2019 voimaantulleen sopimuksen mukaisesti 

myönnetyt etuudet 

 

voimassa 4.9.2019 lukien: 

TM 905 Polkumyynti-/tukien vastaisten tullien arvotasoa alennetaan asetuksen (EU) 2019/1382 (EUVL L 227, 

3.9.2019, s. 1) mukaisesti. 

 

voimassa 3.10.2019 lukien: 

CD 793 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 tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäväksi 

myydyt silityslaudat (määrä) on 

valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (asianomaisessa maassa). 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 sovelletta-

vaa tullia. 

 

voimassa 11.10.2019 lukien: 

CD 833 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 (asianomainen tuote) (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (asianomai-

nen 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 sovelletta-

vaa tullia. 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja: kayttotariffi@tulli.fi  
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