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Asiakastiedote   
 
                      

 
 

 30.4.2019  
Tullausyksikkö   
   
 
Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 
 
 
Nimikemuutoksia 
 
 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 
voimassa 10.6.2017 lukien: 
1604 14 31 00 - - - - -  kasviöljyssä:    
1604 14 31 10 - - - - - -  fileet (ns. "loins") 24,0        1, 5 
1604 14 31 90 - - - - - -  muut 24,0        1, 5 

 
voimassa 15.2.2019 lukien: 
8708 70 10 80 - - - -  teräksestä valmistetut pyörät, myös niiden tarvik-

keilla tai renkailla varustetut, seuraaviin ajoneu-
voihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: 
nimikkeen 8703 ajoneuvot; 
nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu jo-
ko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- 
tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on 
enintään 2 500 cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntä-
moottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 
cm3; 
nimikkeen 8705 ajoneuvot: 

   

 
8708 70 10 92 - - - -  muut:    
8708 70 10 92 - - - - -  joissa on ilmarenkaat, uudet tai uudelleen pin-

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

3,0 (EU001)   1, 5 

8708 70 10 95 - - - - -  muut 3,0 (EU001)   1, 5 
 
 
 
Tekstimuutoksia 
 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
7307 19 90 10 - - - -  kierteitetyt, pallografiittivalurautaa, lukuun ottamatta puserrusliitinten 

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

14.5.2013 

 
 
Uusia alavitteitä 
 
voimassa 22.3.019 lukien: 
TM 898 Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan 

käyttöön polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) 2019/455, EUVL L 79). 

 
voimassa 23.3.019 lukien: 
TM 899 Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan 

käyttöön polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) 2019/464, EUVL L 80). 
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voimassa 12.4.019 lukien: 
CD 830 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. 

 
 
Muutoksia alaviiteteksteihin 
 
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)). 

 
voimassa 1.1.2019 lukien: 
CD 996 Tämän kiintiön soveltaminen edellyttää, että esitetään A-alkuperätodistus, jonka 4 kohdassa on oltava seuraava 

maininta: "Poikkeus – täytäntöönpanoasetus (EU) 620/2019". 

 
CD 977 Tämän kiintiön soveltaminen edellyttää, että esitetään A-alkuperätodistus, jonka 4 kohdassa on oltava seuraava

maininta: "Poikkeus – täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/561". 

 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: kayttotariffi@tulli.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


