
 

 
Tullausyksikkö 

Asiakastiedote 
29.5.2020 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 
 
Nimikemuutoksia 

Nimike Tavara Tariffin mukainen 
tulli; K; S 

Lisäpaljous Liite 

voimassa 8.5.2020 lukien: 

7325 99 10 31 - - - -  standardin EN 1433 piiriin kuuluvat koururitilät ja 
valetut kannet, jotka on tarkoitettu asennettaviksi 
polymeeriä, muovia, galvanoitua terästä tai betonia 
olevien kourujen osaksi mahdollistamaan 
pintaveden virtaus kouruun 

2,7; S:0 (CD333)   1, 5 

7325 99 10 35 - - - -  standardin EN 1253 piiriin kuuluvat lattiakaivot, 
kattokaivot, puhdistusaukot ja puhdistusaukkojen 
kannet 

2,7; S:0 (CD333)   1, 5 

7325 99 10 40 - - - -  askelraudat, nostoavaimet ja palopostit 2,7; S:0 (CD333)   1, 5 

voimassa 27.5.2020 lukien: 

1208 90 00 20 - -  maapähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot 0   1, 5 

2005 99 80 94 - - - - - -  paprikat (makeat ja miedot) 17,6    1, 5 

7.5.2020 päättyneet nimikkeet 

7325 99 90 31, 7325 99 90 35, 7325 99 90 40  

Tekstimuutoksia 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

4810 13 00 20 - - -  paino vähintään 70 g/m2 mutta enintään 400 g/m2 ja vaaleus enemmän 
kuin 84 (ISO 2470-1 menetelmän avulla määritettynä), ei kuitenkaan 
monikerroksinen paperi, kartonki ja pahvi eikä voimapaperi, -kartonki 
ja -pahvi eikä myöskään rullarotaatiopainokoneissa käytettäviksi 
sopivat rullat (TN083) 

1.1.2012 

4810 14 00 20 - - -  paino vähintään 70 g/m2 mutta enintään 400 g/m2 ja vaaleus enemmän 
kuin 84 (ISO 2470-1  menetelmän avulla määritettynä), ei kuitenkaan 
monikerroksinen paperi eikä monikerroksinen kartonki ja pahvi 

1.1.2012 

4810 19 00 20 - - -  paino vähintään 70 g/m2 mutta enintään 400 g/m2 ja vaaleus enemmän 
kuin 84 (ISO 2470-1  menetelmän avulla määritettynä), ei kuitenkaan 
monikerroksinen paperi, kartonki ja pahvi eikä voimapaperi, -kartonki 
ja -pahvi 

1.1.2012 

4810 22 00 20 - - -  paino vähintään 70 g/m2 mutta enintään 400 g/m2 ja vaaleus enemmän 
kuin 84 (ISO 2470-1  menetelmän avulla määritettynä), ei kuitenkaan 
monikerroksinen paperi, kartonki ja pahvi eikä voimapaperi, -kartonki 
ja -pahvi eikä myöskään rullarotaatiopainokoneissa käytettäviksi 
sopivat rullat (TN083) 

1.1.2012 



4810 29 30 20 - - - -  paino vähintään 70 g/m2 mutta enintään 400 g/m2 ja vaaleus 
enemmän kuin 84 (ISO 2470-1  menetelmän avulla määritettynä), ei 
kuitenkaan monikerroksinen paperi, kartonki ja pahvi eikä 
voimapaperi, -kartonki ja -pahvi eikä myöskään 
rullarotaatiopainokoneissa käytettäviksi sopivat rullat (TN083) 

18.11.2010. 

4810 29 80 20 - - - -  paino vähintään 70 g/m2 mutta enintään 400 g/m2 ja vaaleus 
enemmän kuin 84 (ISO 2470-1  menetelmän avulla määritettynä), ei 
kuitenkaan monikerroksinen paperi, kartonki ja pahvi eikä 
voimapaperi, -kartonki ja -pahvi 

18.11.2010 

Uusia alavitteitä 

voimassa 1.10.2019 lukien: 

CD 740 
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 VII osaston säännöksiä (REACH-lupavaatimus) ei sovelleta, jos ainetta käytetään 

a) sellaisissa ihmisille tai eläimille tarkoitetuissa lääkkeissä, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 726/2004, eläinlääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/82/EY ja ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY soveltamisalaan; 

b) asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisissa elintarvikkeissa tai rehussa. 

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 VII osaston säännöksiä (REACH-lupavaatimus) ei sovelleta tuotantopaikalla käytettäviin 
erotettuihin välituotteisiin eikä kuljetettaviin erotettuihin välituotteisiin. 

voimassa 12.8.2020 lukien: 

CD 837 
Edellä 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua väliaikaista peruuttamista ei sovelleta sellaisten tuotteiden tuontiin, jotka 
ovat jo matkalla unioniin 12 päivänä elokuuta 2020 edellyttäen, että kyseisten tuotteiden määräpaikkaa ei voida 
muuttaa. Tällöin vaaditaan voimassa oleva tosite konossementin muodossa (KOMISSION DELEGOITU ASETUS 
(EU) 2020/550, L 127, 22.4.2020). 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

voimassa 2.10.2017 lukien: 

CD 724 
Esitettävä EUR.1-tavaratodistus jossa on alkuperäsäännöistä poikkeusta osoittava merkintä"Derogation – Decision No 
1/2020 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 5 May 2020"  tai  "Dérogation – Décision n° 1/2020 du 
Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 5 mai 2020". 

Lisätietoja: kayttotariffi@tulli.fi 
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