
 

 

Tullausyksikkö 

Asiakastiedote 

20.10.2020 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

Nimikemuutoksia 

Nimike Tavara Tariffin mukainen 

tulli; K; S 

Lisäpaljous Liite 

voimassa 25.9.2020 lukien: 

8544 70 00 00 -  valokaapelit:    
8544 70 00 10 - -  suojakotelolla varustetut yksimuotovalokaapelit, 

joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa, myös jos 
niihin on yhdistetty sähköjohtimia; ei kuitenkaan 
kaapelit, joissa kaikkien valokuitujen 
jommassakummassa tai kummassakin päässä on oma 
toiminnallinen liitin, eivätkä vedenalaiseen käyttöön 
tarkoitetut kaapelit, joissa on kupari- tai 
alumiinijohdin ja joiden kuidut ovat 
metallimoduul(e)issa 

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

S:0 (CD333) 

 1, 5 

8544 70 00 90 - -  muut 0;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

 1, 5 

voimassa 30.9.2020 lukien: 

3905 30 00 91 - -  muut:      
3905 30 00 91 - - -  homopolymeerihartsien muodossa olevat 

poly(vinyylialkoholit), myös jos ne sisältävät 
hydrolysoimattomia asetaattiryhmiä, joiden 
viskositeetti (mitattuna 4 prosentin vesiliuoksesta 
20 °C:n lämpötilassa) on vähintään 3 mPa·s mutta 
enintään 61 mPa·s ja joiden hydrolyysiaste on 
vähintään 80,0 mol % mutta enintään 99,9 mol %, 
molemmat ISO 15023–2-menetelmän mukaisesti 
mitattuna: 

   

3905 30 00 91 - - - -  muut kuin sellaisten kuivaliimaseosteen 
valmistukseen tarkoitetut, jotka on tuotettu ja 
myyty jauheena kartonkiteollisuudelle 

6,5; S:0 (CD333); 
 K:0 (092639) (TM862) 

  1, 2, 5 

3905 30 00 92 - - - -  muut 6,5; S:0 (CD333);  
K:0 (092639) (TM862) 

  1, 5 

voimassa 3.10.2020 lukien: 

6307 90 98 00 - - - -  muut:      
6307 90 98 11 - - - - -  kuitukangasta:    
6307 90 98 11 - - - - - -  suojanaamarit:    
6307 90 98 11 - - - - - - -  standardin EN149 mukaiset suodattavat FFP2- 

ja FFP3-luokan hengityssuojaimet ja muut 
naamarit, jotka suodattavat vähintään 94 
prosenttia hiukkasista, joiden koko on 0,3 
mikrometriä (TEXT096) 

6,3; S:0 (CD333)   1, 5 

6307 90 98 13 - - - - - - -  muut:    



6307 90 98 13 - - - - - - - -  standardin EN149 mukaiset suodattavat 
FFP1-luokan hengityssuojaimet ja muut 
naamarit, jotka suodattavat vähintään 80 
prosenttia hiukkasista, joiden koko on 0,3 
mikrometriä (TEXT096) 

6,3; S:0 (CD333)   1, 5 

6307 90 98 15 - - - - - - - -  muut:    
6307 90 98 15 - - - - - - - - -  standardin EN14683 mukaiset kirurgiset 

naamarit ja muut naamarit, jotka 
suodattavat vähintään 95 prosenttia 
hiukkasista, joiden koko on 3,0 mikrometriä 
(TEXT096) 

6,3; S:0 (CD333)   1, 5 

6307 90 98 17 - - - - - - - - -  muut (TEXT096) 6,3; S:0 (CD333)   1, 5 
6307 90 98 19 - - - - - -  muut (TEXT096) 6,3; S:0 (CD333)   1, 5 

voimassa 13.10.2020 lukien: 

3602 00 00 00 Valmistetut räjähdysaineet, muut kuin ruuti (TN701):    
3602 00 00 10 -  pääasiassa ammoniumnitraattipohjaiset vapaasti 

virtaavat huokoiset rakeet, joiden koostumus 
(painoprosentteina) on seuraava: 
- ammoniumnitraatti > 99,4 
- (kokonaistyppi > 34,5) 
- anioniaktiivinen polymeeri 0,28 
- pinnoite 0,08 
Öljyn imeytyvyys rakeisiin on > 10 
painoprosenttia. 
Rakeiden tilavuuspaino on 0,72 g/cm³. 
 
pääasiassa ammoniumnitraattipohjaiset vapaasti 
virtaavat huokoiset rakeet, joiden koostumus 
(painoprosentteina) on seuraava: 
- ammoniumnitraatti > 99 
- (kokonaistyppi > 34,5) 
- magnesiumnitraatti 0,4 
- diammoniumfosfaatin, ammoniumsulfaatin ja 
boorihapon sekoitus 0,06 
- pinnoite 0,08 
Öljyn imeytyvyys rakeisiin on > 7 painoprosenttia. 
Rakeiden tilavuuspaino on 0,80 g/cm³. 

6,5  1, 2, 5 

3602 00 00 90 -  muut 6,5  1, 5 

voimassa 14.10.2020 lukien: 

2905 31 00 00 - -  eteeniglykoli (etaanidioli):    
2905 31 00 10 - - -  etyleeniglykoli (tämänhetkinen EY-numero 203-

473-3) 
5,5; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 

2905 31 00 90 - - -  muut 5,5; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 
 
4412 33 00 00 - -  muut, joissa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta: 

eukalyptuspuu (Eucalyptus spp.), hevoskastanja 
(Aesculus spp.), hikkori (Carya spp.), jalava (Ulmus 
spp.), kastanja (Castanea spp.), kirsikkapuu (Prunus 
spp.), koivu (Betula spp.) leppä (Alnus spp.), limetti 
(Tilia spp.), plataani (Platanus spp.), poppeli ja haapa 
(Populus spp.), pyökki (Fagus spp.), saarni (Fraxinus 
spp.), saksanpähkinäpuu (Juglans spp.), tammi 
(Quercus spp.), tulppaanipuu (Linodendron spp.), 
vaahtera (Acer spp.,) tai valeakaasia (Robinia spp.): 

   

4412 33 00 10 - - -  vaneri, myös pinnoitettu, jossa pintaviilut ovat 
alanimikkeen 4412 33 puuta ja jossa ainakin yksi 
pintaviilu on koivupuuta 

7,0; S:0 (EU003) (TM510)  m3 1, 5 

4412 33 00 90 - - -  muu 7,0; S:0 (EU003) (TM510)  m3 1, 5 



Uusia alavitteitä 

voimassa 30.9.2020 lukien: 

CD 839 Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä 

jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama 

vakuutus 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), (asianomainen 

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 

sovellettavaa tullia. 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

voimassa 14.10.2020 lukien: 

CD 840 Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä 

jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama 

vakuutus 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), (asianomainen 

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 

sovellettavaa tullia. 

Lisätietoja: kayttotariffi@tulli.fi 

mailto:kayttotariffi@tulli.fi

