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Asiakastiedote   

 

                      

 

 

 28.2.2019  

Tullausyksikkö   

   

   

 

 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

 

Nimikemuutoksia 

 

 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 

voimassa 15.5.2013 lukien: 

7307 19 90 00 - - -  muut:    
7307 19 90 10 - - - -  kierteitetyt, lukuun ottamatta puserrusliitinten 

runkoja, joissa käytetään ISO DIN 13 -metriikan 
säiettä, ja pyöreitä liitäntärasioita, joissa ei ole 
kantta 

3,7;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 2, 5 

7307 19 90 90 - - - -  muut 3,7;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 5 

voimassa 31.1.2018 lukien: 

7325 99 90 80 - - - -  muut:    
7325 99 90 80 - - - - -  pallografiittirauta (tunnetaan myös nimellä pal-

lografiittivalurauta) ja sen osat, jollaista käyte-
tään 
– peittämään maan pinnalla tai sen alla olevia 
järjestelmiä ja/tai niihin johtavia aukkoja, ja 
– antamaan pääsy ja/tai näkymä maan pinnalla 
tai sen alla oleviin järjestelmiin 

2,7;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 2, 5 

 

voimassa 15.2.2019 lukien: 
8708 70 99 20 - - - -  joissa on ilmarenkaat, uudet tai uudelleen pinnoi-

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

   

8708 70 99 20 - - - - -  pyörät, terästä, myös niiden tarvikkeilla varuste-
tut 

4,5    1, 5 

8708 70 99 30 - - - - -  muut 4,5    1, 5 
8708 70 99 80 - - - -  muut:    

 
8708 70 99 80 - - - - -  pyörät, terästä, myös niiden tarvikkeilla tai ren-

kailla varustetut, jotka on suunniteltu käytettä-
viksi 
- maantiekuljetuksiin tarkoitetuissa vetotrakto-
reissa 
- henkilö- ja/tai tavarakuljetuksiin tarkoitetuissa 
moottoriajoneuvoissa 
- erikoismoottoriajoneuvoissa (esim. paloautois-
sa tai ruiskuautoissa); 
ei kuitenkaan 
- maantiemönkijöiden pyörät, 
- sellaisten moottoriajoneuvojen pyörät, jotka on 
suunniteltu käytettäviksi muualla kuin julkisilla 
teillä (esim. maa- ja metsätaloustraktorien, haa-
rukkatrukkien, pushback-traktoreiden ja muiden 
kuin teillä käytettävien dumppereiden pyörät) 

4,5    1, 5 
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8708 70 99 85 - - - - -  muut 4,5    1, 5 
 
8716 90 90 95 - - -  muut:      
8716 90 90 95 - - - -  joissa on ilmarenkaat, uudet tai uudelleen pinnoi-

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

   

8716 90 90 95 - - - - -  pyörät, terästä, myös niiden tarvikkeilla varuste-
tut 

1,7    1, 5 

8716 90 90 96 - - - - -  muut 1,7    1, 5 
8716 90 90 97 - - - -  muut:    
8716 90 90 97 - - - - -  pyörät, terästä, myös niiden tarvikkeilla tai ren-

kailla varustetut 
1,7    1, 5 

8716 90 90 98 - - - - -  muut 1,7    1, 5 
 

voimassa 21.2.2019 lukien: 
7019 39 00 80 - - -  muut:    
7019 39 00 80 - - - -  jatkuvakuituisesta kiertämättömästä lasikuitu-

langasta tai -esilangasta ristikudokseksi kudotut 
kankaat, ei kuitenkaan kyllästetyt tai esikyllästetyt 
tuottee 

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

S:0 (CD333)  

 1, 5 

7019 39 00 85 - - - -  muut 5,0;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 5 

 
7019 40 00 80 - - -  muut:    
7019 40 00 80 - - - -  jatkuvakuituisesta kiertämättömästä lasikuituesi-

langasta kudotut kankaat, myös ristikudokseksi 
kudotut, ei kuitenkaan kyllästetyt tai esikyllästetyt 
tuotteet 

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

S:0 (CD333)  

 1, 5 

7019 40 00 85 - - - -  muut 7,0;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 5 

 
7019 59 00 80 - - -  muut:    
7019 59 00 80 - - - -  jatkuvakuituisesta kiertämättömästä lasikuitulan-

gasta tai -esilangasta kudotut kankaat, myös risti-
kudokseksi kudotut, ei kuitenkaan kyllästetyt tai 
esikyllästetyt tuotteet 

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

S:0 (CD333)  

 1, 5 

7019 59 00 85 - - - -  muut 7,0;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 5 

 
7019 90 00 80 - -  muut:    
7019 90 00 80 - - -  jatkuvakuituisesta kiertämättömästä lasikuitulan-

gasta tai -esilangasta ristikudokseksi kudotut 
kankaat, ei kuitenkaan kyllästetyt tai esikyllästetyt 
tuottee 

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

S:0 (CD333) 

 1, 5 

7019 90 00 85 - - -  muut 7,0;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

 1, 5 

 

voimassa 28.2.2019 lukien: 
7325 99 10 55 - - - -  muut 2,7;  

S:0 (CD333)  
 1, 5 

 
7325 99 90 31 - - - -  standardin EN 1433 piiriin kuuluvat koururitilät ja 

valetut kannet, jotka on tarkoitettu asennettaviksi 
polymeeriä, muovia, galvanoitua terästä tai beto-
nia olevien kourujen osaksi mahdollistamaan pin-
taveden virtaus kouruun 

2,7;  
S:0 (CD333)  

 1, 5 

7325 99 90 35 - - - -  standardin EN 1253 piiriin kuuluvat lattiakaivot, 
kattokaivot, puhdistusaukot ja puhdistusaukkojen 
kannet 

2,7;  
S:0 (CD333)  

 1, 5 
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7325 99 90 40 - - - -  askelraudat, nostoavaimet ja palopostit 2,7;  
S:0 (CD333)  

 1, 5 

 

 

Päättyneet nimikkeet 8.5.2018 lukien: 

8708 70 99 15 

 

Päättyneet nimikkeet 14.2.2019 lukien: 

8708 70 99 90, 8708 70 99 90, 8716 90 90 80, 8716 90 90 85 

 

Päättyneet nimikkeet 20.2.2019 lukien: 

7019 39 00 90, 7019 40 00 99, 7019 59 00 90, 7019 90 00 90 

 

Päättyneet nimikkeet 27.2.2019 lukien: 

7325 99 10 30, 7325 99 10 35, 7325 99 10 40,  7325 99 10 51, 7325 99 10 90 

 

 

Uusia alavitteitä 

 

voimassa 18.1.2019 lukien: 

CD 735 Edellä 1 artiklassa (KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/67) tarkoitettujen sellaisten tuot-

teiden tuontiin, jotka ovat jo matkalla unioniin tämän asetuksen voimaantulopäivänä, ei sovelleta 1 artiklan 2 

kohdassa vahvistettua tullia sillä edellytyksellä, että kyseisten tuotteiden määräpaikkaa ei voida muuttaa. 

 

voimassa 19.1.2019 lukien: 

CD 828 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 sähköpolkupyörät (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kansanta-

savallassa. 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 13.2.2019 lukien: 

CD 829 Vapaaseen liikkeeseen luovutetuista tuontitavaroista ei kanneta tasaustullia, jos ne ovat sellaisten yritysten val-

mistamia, lähettämiä ja laskuttamia, joiden sitoumukset komissio on hyväksynyt ja joiden nimet luetellaan ko-

mission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/245, sellaisena kuin se on ajoittain muutettuna, ja jos ne on tuotu 

mainitun täytäntöönpanopäätöksen säännösten mukaisesti ja edellyttäen, että tavaroiden mukana ovat seuraavat:  

a) sitoumuslasku, joka on kauppalasku, joka sisältää ainakin asetuksen (EU) 2019/244 liitteessä 1 tarkoitetut 

tiedot ja siinä säädetyn ilmoituksen; ja  

b) asetuksen (EU) 2019/244 liitteen 2 mukainen vientisitoumustodistus.  

Tullivapautus edellyttää lisäksi sitä, että ilmoitetut ja tullille esitetyt tavarat vastaavat tarkalleen sitoumuslaskus-

sa olevaa kuvausta.  

Jos vapautusta tasaustullista ei myönnetä, on esitettävä kauppalasku, jossa on ainakin asetuksen (EU) 2019/244 

liitteessä 3 tarkoitetut tiedot. 

 

 

Muutoksia alaviiteteksteihi 

 

voimassa 1.1.2015 lukien: 

NC 026 Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä mää-

rättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 75 artikla 2 ja 3 

kohdan ja 230 artikla (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671)). 
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voimassa 3.3.2018 lukien: 

CD 522 Todistuksen ja määritysselosteen esittämisestä vapautetaan enintään 10 litraa etiketöityihin, kertakäyttöisillä 

sulkimilla varustettuihin säiliöihin pakatut tuotteet, jotka ovat peräisin ja lähtöisin kolmansista maista siten, et-

tä kuljetettu kokonaismäärä on enintään 100 litraa, vaikka se koostuisi useasta erillisestä erästä (asetuksen (EU) 

N:o 2018/273 21 kohta, EUVL L 58). 

 

voimassa 14.1.2019 lukien: 

CD 724 Esitettävä EUR.1-tavaratodistus jossa on alkuperäsäännöistä poikkeusta osoittava merkintä "Derogation — De-

cision No 1/2019 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 14 January 2019" or "Dérogation — 

Décision no 1/2019 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 14 janvier 2019" (EUVL L 32). 

 

voimassa 20.2.2019 lukien: 

CD 990 Jos tullille esitettävät tavarat kuvataan asianomaiseen toimenpiteeseen liittyvissä TR-alaviitteissä ja ne eivät 

ole lääkintäteknisiä tavaroita eikä niitä pelkästään aseteta julkisesti esille museossa niiden historiallisen merki-

tyksen vuoksi,vienti/tuonti on kiellettyä, asetus (EU) N:o 2019/125 (EUVL L 30). 

 

 

 

 

 

Lisätietoja: kayttotariffi@tulli.fi 
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