
 

 
Tullausyksikkö 

Asiakastiedote 
27.4.2020 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 
 

Tekstimuutoksia 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

2933 99 80 86 - - - -  2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-(tert-butyyli)-6-(sek-butyyli)fenoli 
(UV-350)  (CAS RN 36437-37-3) 

27.02.2020 

Uusia alavitteitä 

voimassa 17.3.2020 lukien: 

CD 739 
Liitteessä I lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien henkilönsuojainten vienti unionin ulkopuolelle edellyttää 
liitteessä II olevan lomakkeen mukaisesti laadittua vientilupaa (asetus (EU) 2020/568). 

voimassa 7.4.2020 lukien: 

CD 304 
Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, 
sotilasajoneuvojen ja -tarvikkeiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien myynti, 
toimitus, siirto ja vienti Keski-Afrikan tasavaltaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin 
taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla siitä riippumatta, ovatko tavarat peräisin 
jäsenvaltioiden alueelta. 
Tätä kieltoa koskevista poikkeuksista säädetään neuvoston päätöksen 2013/798/YUTP 2 artiklan 1 kohdassa. 

CD 835 
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. 

voimassa 9.4.2020 lukien: 

CD 836 
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. 

voimassa 26.4.2020 lukien: 

PE 001 
Suojalasit ja visiirit; 
— suojaavat mahdollisesti tartuntavaaralliselta ainekselta  
— suojaavat silmät ja niiden ympäristön  



— yhteensopivia erilaisten suodatinnaamarien (FFP) ja kasvonaamarien kanssa  
— läpinäkyvät linssit  
— uudelleenkäytettävät (voidaan puhdistaa ja desinfioida) tai kertakäyttöiset tuotteet  
— voivat suojata kasvojen ihon. 

PE 002 
Hengityssuojaimet; 
— naamarit käyttäjän suojelemiseksi mahdollisesti tartuntavaaralliselta ainekselta tai sen estämiseksi, että käyttäjä 
levittää tällaista ainesta  
— uudelleenkäytettävät (voidaan puhdistaa ja desinfioida) tai kertakäyttöiset tuotteet  
— voivat sisältää kasvojensuojaimen  
— myös vaihdettavalla suodattimella varustetut. 

PE 003 
Suojavaatteet; 
— ei-steriilit vaatteet (esim. takki tai puku) käyttäjän suojelemiseksi mahdollisesti tartuntavaaralliselta ainekselta tai 
sen estämiseksi, että käyttäjä levittää tällaista ainesta  
— uudelleenkäytettävät (voidaan puhdistaa ja desinfioida) tai kertakäyttöiset tuotteet. 

voimassa 26.4.2020 lukien:  

TM 917 
Toimenpiteitä ei sovelleta laitoksiin, jotka sijaitsevat jäsenvaltion mannerjalustalla tai jäsenvaltion Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaisesti ilmoittamalla talousvyöhykkeellä (Asetuksen (EY) 2020/568 2 
artiklassa). 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

voimassa 1.1.2018 lukien: 

TM 680 
Tuojan on asetettava toimivaltaiselle viranomaiselle korkealaatuisesta tavallisesta vehnästä 95 euron suuruinen 
erityinen vakuus tonnia kohden sinä päivänä, jona vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeva ilmoitus otetaan 
vastaan paitsi silloin, kun ilmoituksen mukana seuraa vaatimustenmukaisuustodistus, jonka on myöntänyt Federal 
Grain Inspection Service (FGIS) tai Canadian Grain Commission (CGC) tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen kohdan b tai c alakohdan mukaisesti. (konsolidoidun asetuksen 642/2010) Jos tuontitullit kuitenkin 
suspendoidaan kaikkien tavallisen vehnän laatuluokkien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 219 artiklan nojalla, erityistä vakuutta ei vaadita koko sinä aikana, jona tullit on suspendoitu. 

voimassa 25.3.2020 lukien: 

CD 980 
Asetuksen (EU) N:o 4 artiklan 1 kohdan mukaan Itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen lähetysten ja itujen 
lähetysten mukana on unioniin tuotaessa oltava asetuksen (EU) 2019/628 27 artiklassa säädetty todistus. 

 
Lisätietoja: kayttotariffi@tulli.fi 


