
 

 

Tullausyksikkö 

Asiakastiedote 
16.3.2020 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

Nimikemuutoksia 

Nimike Tavara Tariffin mukainen 
tulli; K; S 

Lisäpaljous Liite 

voimassa 27.2.2020 lukien: 

2840 30 00 10 - -  natriumperoksometaboraatti (natriumperboraatti) 
(CAS RN 7632-04-4) 

5,5; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 

2840 30 00 90 - -  muut 5,5; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 
     
2917 34 00 65 - - -  1,2-bentseenidikarboksyylihapon diheksyyliesteri, 

haarautunut ja suoraketjuinen (CAS RN 68515-50-
4) 

6,5; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 

2917 34 00 70 - - -  diheksyyliftalaatti (CAS RN 84-75-3) 6,5; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
2919 90 00 45 - -  triksylyylifosfaatti (CAS RN 25155-23-1) 6,5; S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  
 1, 5 

2932 99 00 57 - - -  5-sek-butyyli-2-(2,4-dimetyylisykloheks-3-en-1-
yyli)-5-metyyli-1,3-dioksaani 

6,5; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 

2932 99 00 63 - - -  5-sek-butyyli-2-(4,6-dimetyylisykloheks-3-en-1-
yyli)-5-metyyli-1,3-dioksaani 

6,5; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 

2933 99 80 84 - - - -  2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-di-tert-
pentyylifenoli (UV-328) (CAS RN 25973-55-1) 

6,5; S:0 (EU003) (TM510); 
S:0 (CD333)  

 1, 5 

2933 99 80 85 - - - -  2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-di-tert-
butyylifenoli (UV-320) (CAS RN 3846-71-7) 

6,5; S:0 (EU003) (TM510); 
S:0 (CD333) 

 1, 5 

2933 99 80 86 - - - -  2,4-di-tert-butyyli-6-(5-klooribentsotriatsol-2-
yyli)fenoli (UV-327) (CAS RN 36437-37-3) 

6,5; S:0 (EU003) (TM510);  
S:0 (CD333) 

 1, 5 

     
3824 99 92 90 - - - - - - -  1,2-bentseenidikarboksyylihapon di-C6-10-

alkyyliesterit (CAS RN 68515-51-5) 
6,5;  

S:0 (EU003) (TM510) 
(TM511);  

S:0 (CD333) 

 1, 5 

3824 99 92 91 - - - - - - -  1,2-bentseenidikarboksyylihapon dekyyli-, 
heksyyli- ja oktyylisekadiesterit, jotka 
sisältävät ≥ 0,3 prosenttia diheksyyliftalaattia 
(CAS RN 68648-93-1) 

6,5;  
S:0 (EU003) (TM510) 

(TM511);  
S:0 (CD333) 

 1, 5 

voimassa 1.3.2020 lukien: 

2308 00 40 10 - -  sitrushedelmien hedelmälihan jätetuotteet 0   1, 5 
2308 00 40 90 - -  muut 0   1, 5 
  



Tekstimuutoksia 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

   

2924 19 00 85 - - -  3-jodiprop-2-yn-1-yylibutyylikarbamaatti (CAS RN 55406-53-6) 1.1.2020 

2935 90 90 91 - - -  2,4,4-Trimetyylipentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-
[(etyylisulfonyyli)amino]-4-(4-fluorifenyyli)-6-(propaani-2-
yyli)pyrimidin-5-yyli}-3,5-dihydroksihept-6-enoaatti (CAS RN 
917805-85-7) 

1.1.2020 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

voimassa 7.5.2010 lukien: 

CD 354 Raakatimanttien vienti Euroopan Unionista kielletään elleivät molemmat seuraavat edellytykset täyty: 
(a) raakatimantteihin on liitetty yhteisön viranomaisen antama ja vahvistama Kimberleyn prosessin sertifikaatti 
(katso päivitetty luettelo osoitteesta Euroopan unionen virallinen lehti); 
(b) raakatimantit on pakattu sinetöityihin murtovarmoihin säiliöihin. 

voimassa 28.5.2014 lukien: 

TM 916 Alanimikkeiden 1006 20 11–1006 20 98 esikuoritun riisin tuontitullia voidaan alentaa asiaa koskevissa unionin  
säännöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.  
Alanimikkeiden 1006 30 21–1006 30 98 osittain tai kokonaan hiotun riisin tuontitullia voidaan alentaa asiaa 
koskevissa unionin säännöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti. 

voimassa 1.1.2019 lukien: 

NM 111 Alanimikkeiden 1006 20 11–1006 20 98 esikuoritun riisin tuontitullia voidaan alentaa asiaa koskevissa unionin 
säännöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti. 
Alanimikkeiden 1006 30 21–1006 30 98 osittain tai kokonaan hiotun riisin tuontitullia voidaan alentaa asiaa 
koskevissa unionin säännöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti. 

voimassa 23.3.2019 lukien: 

CD 447 Kun kyseessä on suora tuonti kiinalaiselta vientiä harjoittavalta tuottajalta, yksilöllisten polkumyyntitullien 
soveltaminen asetuksen (EY) N:o 2019/2131 1 artiklan 3 kohdassa mainittuihin yrityksiin edellyttää, että 
jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään kauppalasku, jossa on asetuksen (EY) N:o 2019/2131 liitteen 2 
mukainen vientiä harjoittavan tuottajan vakuutus (”valmistajan vakuutus: suora vientimyynti”).  
Asetuksen (EY) N:o 2019/2131 1 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaan vakuutuksen on oltava valmistajan 
vastuuhenkilön allekirjoittama ja se on laadittava voimassa olevalle kauppalaskulle seuraavassa muodossa:  
1) Valmistajan vastuuhenkilön nimi ja tehtävänimike.  
2) Seuraava vakuutus: "Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäväksi 
myydyt keraamiset pöytä- ja keittiöesineet (määrä kilogrammoina) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), 
(Taric-lisäkoodi) Kiinan kansantasavallassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot 
ovat täydelliset ja paikkansapitävät." 
3) Päiväys ja allekirjoitus. 
Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, sovelletaan ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia. 

file://fincustoms.tulli.fi/Data/DataRoot/Ulkomaankauppa-%20ja%20verotusosasto/Tullausyksikk%C3%B6/Nimikkeist%C3%B6ryhm%C3%A4/1%20Taric-tiimi/THT_TMD/Euroopan%20unionen%20virallinen%20lehti


CD 449 Kun kyseessä on välillinen tuonti kauppiaalta tai muun oikeushenkilön välityksellä, joka joko sijaitsee Manner-
Kiinassa tai ei, yksilöllisten polkumyyntitullien soveltaminen asetuksen (EY) N:o 2019/2131 1 artiklan 3 
kohdassa mainittuihin yrityksiin edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään valmistajan 
kauppiaalle antama kauppalasku, jossa on asetuksen (EY) N:o 2019/2131 liitteen 3 mukainen vientiä 
harjoittavan tuottajan vakuutus (”valmistajan vakuutus: välillinen vientimyynti”).  
Asetuksen (EY) N:o 2019/2131 1 artiklan 6 kohdan b alakohdan mukaan vakuutuksen on oltava valmistajan 
vastuuhenkilön allekirjoittama ja se on laadittava voimassa olevalle kauppalaskulle seuraavassa muodossa:  
1) Valmistajan vastuuhenkilön nimi ja tehtävänimike.  
2) Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut pöytä- ja keittiötavarat (määrä 
kilogrammoina), jotka on myyty kauppiaalle (kauppiaan nimi) (kauppiaan maa), on valmistanut yrityksemme 
(yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kansantasavallassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä 
laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”  
3) Päiväys ja allekirjoitus. 
Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia. 

Lisätietoja: kayttotariffi@tulli.fi 

mailto:kayttotariffi@tulli.fi

	Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

