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TMD 071 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 072 Antidumpningsåtgärder
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TMD 081 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
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TMD 089 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 090 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
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TMD 109 Flygfraktskostnaderna och tullvärde



TMD 110 Antidumpningsåtgärder
TMD 111 Antidumpningsåtgärder
TMD 112 Reservsystem för NCTS
TMD 113 GSP-systemet, ändringar i varukoder
TMD 114 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
TMD 115 EU:s textilavtalsprodukter; situationen 17.5.2004 för 2004 års kvoter
TMD 116 Tullkvot för tonfiskfiléer med ursprung i Mexiko
TMD 117 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 118 Tullpreferenser för utvecklingsländer (GSP, AVS och ULT): myndigheter som bestyrker ursprungsintyg

(Form A och EUR.1)
TMD 119 Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i maj 2004
TMD 120 Ändringar till i 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i maj 2004
TMD 121 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet i juni 2004
TMD 122 I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i juni 2004
TMD 123 Antidumpningsåtgärder
TMD 124 Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juni 2004
TMD 125 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
TMD 126 Antidumpningsåtgärder
TMD 127 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 128 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 129 Ändring av lagen om accis på flytande bränslen (394/2004)
TMD 130 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 131 Ryska tullkontor där ATA-carnet godkänns
TMD 132 Paneuropeisk kumulation; import av produkter med ursprung i gemenskapen från avtalsländerna med

förmånsbehandling
TMD 133 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 134 Dumpningsundersökning vid import av kinesiska klädtyger
TMD 135 Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i juni 2004
TMD 136 Ändring till i 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i juni 2004
TMD 137 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet i juli 2004
TMD 138 I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i juli 2004
TMD 139 Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juli 2004
TMD 140 Ändring av Tullstyrelsens beslut om tullvägar och allmänna trafikplatser
TMD 141 Anhållan om tullsuspensioner som skall träda i kraft den 1.7.2005
TMD 142 Ändringar i hur återbäringsränta fastställas
TMD 143 Antidumpningsåtgärder
TMD 144 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 145 Avgifter för växtinspektioner fr.o.m..19.7.2002
TMD 146 Införsel av hästavelsmaterial
TMD 147 Antidumpningsåtgärder
TMD 148 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet i augusti 2004
TMD 149 I 20§ (921/01) bilskattelagen (1482/94) avsedda omräkningskurser i augusti 2004
TMD 150 Antidumpningsåtgärder
TMD 151 Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i augusti 2004.
TMD 152 Ändring av förordning om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter
TMD 153 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 154 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 155 Import från Serbien och Montenegro
TMD 156 Meddelanden om antidumpningsåtgärder
TMD 157 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 158 Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i augusti 2004
TMD 159 Ändring till i 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i augusti 2004
TMD 160 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet i september 2004
TMD 161 I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i september 2004
TMD 162 Tullkvoter och tilläggstullar för odlad lax
TMD 163 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export

av växtprodukter
TMD 164 Antidumpningsåtgärder



TMD 165 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 166 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 167 Antidumpningsåtgärder
TMD 168 Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i september 2004
TMD 169 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 170 Ändring av förordningen om accis på flytande bränslen
TMD 171 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 172 Tullkvoter för vissa produkter med ursprung i Mexiko
TMD 173 Produkter enligt EU:s textilavtal; situationen 13.9.2004 för 2004 års kvoter
TMD 174 Antidumpningsåtgärder
TMD 175 Avslutade antidumpningsåtgärder
TMD 176 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
TMD 177 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet i oktober 2004
TMD 178 I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i oktober 2004
TMD 179 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 180 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 181 Anvisningar för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) vid export, import,

T-transitering, styrkande av varors gemenskapsstatus (T2L/T2LF) och vid tullagring fr.o.m. 1.1.2005. 
(pdf-dokument ca. 536 kb)

TMD 182 Tullstyrelsens föreskrift om uppvisande av exportvaror i sjö-containertrafiken för Tullen vid
utfartstullkontoren i finska hamnar

TMD 183 Införselbestämmelser för hundar, katter och illrar fr.o.m. 1.10.2004
TMD 184 Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i oktober 2004.
TMD 185 Tullkvoter för Sydafrika; ändring av nomenklatur
TMD 186 Antidumpningsåtgärder
TMD 187 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 188 Tillämpning av CITES-bestämmelserna
TMD 189 Tullkvoter för bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien
TMD 190 System med dubbelkontroll för stålprodukter med ursprung i Moldavien
TMD 191 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 192 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 193 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet i november 2004
TMD 194 I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i november 2004
TMD 195 Finlands Banks meddelande om referensränta (612/2004)
TMD 196 Varor som inte kan transiteras med TIR-carnet fr.o.m. 1.8.2004
TMD 197 Tullpreferenser för utvecklingsländer (GSP); myndigheter som bestyrker ursprungscertifikat (Form A)
TMD 198 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 199 Antidumpningsåtgärder
TMD 200 Tullstyrelsens beslut om vissa tullkontor
TMD 201 Produkter enligt EU:s textilavtal; situationen 8.11.2004 för 2004 års kvoter
TMD 202 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 203 Antidumpningsåtgärder
TMD 204 Klassificering av varor i den kombinerade nomenklaturen
TMD 205 Ändringar i Brukstariffen
TMD 206 Tullstyrelsens beslut om upphävande av gällande period- och hemförtullningstillstånd
TMD 207 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 208 Antidumpningsåtgärder
TMD 209 Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i november 2004
TMD 210 El samt gas som distribueras genom naturgasnät - ändringar i mervärdesskattelagen och i lagen om

undantag för landskapet Åland fr.o.m. 1.1.2005
TMD 211 Poster som enligt 91 § i mervärdesskattelagen skall ingå i skattegrunden vid import
TMD 212 Tullkvoter för fiskprodukter med ursprung i Norge
TMD 213 Tullkvot för fiskprodukter med ursprung i Island
TMD 214 Tullkvoter för livsmedelsberedningar med ursprung i Schweiz
TMD 215 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 216 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 217 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet i december 2004
TMD 218 I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i december 2004



TMD 219 Antidumpningsåtgärder
TMD 220 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 221 Tullstyrelsens beslut om redovisningsskyldigheter för alkoholdrycker och tobaksprodukter i anslutning till

övervakning av proviantering
TMD 222 Ändringar i GSP-ordningen från början av år 2005
TMD 223 Mexiko, rekommendationer gällande ursprungsintyg
TMD 224 Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i december 2004
TMD 225 Ändringar till i 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i december 2004
TMD 226 Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i december 2004
TMD 227 Överföring från anmälningskontoret; översättningsfel i den finska tillämpningskodexen
TMD 228 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 229 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) vid export,

import, T-transitering, styrkande av varors gemenskapsstatus (T2L/T2LF) och vid tullagring fr.o.m.
1.1.2005

TMD 230 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 231 Tullstyrelsens beslut om förlängning av övergångstiden för nationella transiteringar gällande produkter

som transiteras i samband med proviantering
TMD 232 Omräkningskoefficienter som skall användas vid angivande av extra mängdenhet för obearbetat virke
TMD 233 De mest efterfrågade prisklasserna för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt

beskattningvärden för tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel
TMD 234 Uppföljning i realtid av säkerheter vid transitering
TMD 235 Nedläggning av tullkontor och speditionens adb-förtullning
TMD 236 ITU 2 och tullförfaranden med ekonomisk verkan
TMD 237 Bevarande av kopior på importlicenser för jordbruksprodukter med rätt till förmånsbehandling
TMD 238 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
TMD 239 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 240 Autonoma importkvoter för textil- och beklädnadsprodukter från Nordkorea samt Serbien och

Montenegro år 2005
TMD 241 Tullkvot på spannmål av havre bearbetad på annat sätt (KN-nummer 1104 22 98)
TMD 242 Tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter och viner: Kroatien och Makedonien
TMD 243 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet i januari 2005
TMD 244 I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i januari 2005
TMD 245 Tullstyrelsens beslut om tullklarering av incheckat bagage i samband med inrikes anslutningsflyg vid

Helsingfors-Vanda flygplats
TMD 246 Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. bilskattelagen
TMD 247 Textilimport år 2005
TMD 248 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 249 Lag om accis på vissa dryckesförpackningar
TMD 250 Ändringar i brukstariffen



Nr 1

Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i
januari 2004
Tullstyrelsen fastställer med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) och artikel 171 i tillämpningsförordningen för
tullkodexen följande ändrade omräkningskurs. Denna omräkningskurs skall tillämpas, om inte annat meddelas, på
varor som i Finland under tiden 14 - 31 januari 2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Teheran IRR 11152,45

RV/MA, 3/010/8.1.2004



Nr 2

Ändring till i 20 § bilskattelagen avsedda
omräkningskurser i januari 2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms, skall det vid omräkning av belopp
som uttryckts i utländsk valuta användas samma ändrade omräkningskurs, som publicerats i Tullstyrelsens cirkulär nr
3/010/04. Denna ändrade omräkningskurs skall användas vid beskattning av fordon för vilka en bilskattedeklaration
avges eller borde ha avgetts under tiden 14 - 31 januari 2003.

RV/MA, 4/010/8.1.2004



Nr 3

EU:s textilavtalsprodukter; situationen 9.1.2004 för
2003 års kvoter
Enligt uppgifterna från EU-kommissionens importkvotsregister den 9 januari 2004 har minst 90 % av 2003 års kvoter
för vissa textilkategorier utnyttjats. Förteckningen nedan upptar utnyttjandegraderna separat för olika ursprungsländer
och kategorier. Produktbeskrivningarna och varukoderna inom de olika kategorierna finns publicerade i TMD
317/31.12.2001.

Uppgifterna om utnyttjandegraderna för produkter underkastade kvoter och kontroll finns tillgängliga på Internet på
adressen http://sigl.cec.eu.int.

Mer information: tullinspektör Asta Metsälä, tfn 020 492 2643 eller tullinspektör Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

Textilkategorier för år 2003 med en utnyttjandegrad på minst 90 % den 9 januari 2004:

Exportland Kategori Utnyttjandegrad %

Vitryssland

073 2 100,0

073 6 96,7

073 117 97,1

Serbien-Montenegro

094 A5 100,0

094 A6 90,4

094 A7 100,0

094 A15 93,3

Pakistan

662 1 90,2

662 4 91,3



662 5 95,0

662 6 96,1

662 9 94,6

662 20 97,9

Indien

664 1 96,4

664 4 94,8

664 4C 90,2

664 5 97,2

664 6 94,9

664 6C 90,9

664 7 93,5

664 8 93,5

664 39 93,5

Thailand

680 5 91,6

680 6 92,5

Indonesien

700 5 92,2

700 6 93,8



700 B8 96,5

Malaysia

701 5 91,8

Kina

720 2 94,5

720 3 91,1

720 4 94,8

720 5 95,3

720 5A 91,7

720 6 95,3

720 9 92,7

720 12 98,1

720 13 99,0

720 15 99,2

720 16 92,4

720 26 91,8

720 29 95,4

720 31 99,1

720 78 92,8

720 83 95,8



720 163 97,3

720 B6 93,6

720 B12 98,6

720 G2039 98,0

720 X115 91,1

Nordkorea

724 A6 97,5

724 A83 100,0

Sydkorea

728 13 92,2

Taiwan

736 5 96,4

Hongkong

740 4 92,3

740 4C 99,9

740 5 99,4

740 6A 97,6

740 6AC 98,6

740 13 97,1

740 31 96,0



Macao

743 4 100,0

743 4C 100,0

743 5 100,0

743 6 98,8

743 13 99,0

743 15 100,0

743 31 95,1

743 83 100,0

RAS, 1/9.1.2004



Nr 4

Ändringar vid Feoga-export
Export av vitsocker och råsocker i obearbetad form samt av sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetad
form till blivande medlemsländer fr.o.m.28.11.2003 och till Västra Balkan fr.o.m. 8.3.2003

I handeln mellan Europeiska gemenskapen och de blivande medlemsländerna (Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland,
Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien) samt länderna i västra Balkan har exportbidrag och
importtullar tillämpats i fråga om vissa produkter inom sockersektorn.

Exportbidrag har inte längre fastställts efter den 28 november 2003 för de produkter som nämns i bilaga 1 nedan, när
dessa produkter exporteras till blivande EU-länder (kommissionens förordningar (EG) nr 2078/2003 och (EG) nr
2079/2003 (EUT L313/28.11.2003). Vid export till länderna i västra Balkan har exportbidrag inte fastställt efter den 8
mars 2003 (kommissionens förordningar (EG) nr 430/2003 och 431/2003 (EUT L65/8.3.2003)

De blivande medlemsländerna tillämpar fortfarande importtullar till den 30 april 2004, varför det inte är fråga om ett
s.k. noll-noll-avtal. Ändringarna i förordningarna innebär bara att tillämpningen av exportbidraget upphör fr.o.m. ovan
nämnda datum.

I detta sammanhang har förordning (EG) nr 1464/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import-
och exportlicenser för socker inte ändrats, så exportlicenser söks och beviljas på samma sätt som tidigare.
Exportlicens krävs inte i fortsättningen heller vid export av socker då mängden inte överstiger 2 000 kg och då
sockret producerats inom ramen för kvoteringssystemet (artikel 2 i kommissionen förordning (EG) nr 1464/95). Man
måste dock beakta villkoren i fält 22 på exportlicensen: "Förutfastställt exportbidrag tillämpas på alla destinationer
enligt kommissionens förordning (EG) 1779/2002 med undantag av länderna i västra Balkan (kommissionens
förordningar (EG) nr 430/2003 och 431/2003), Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen,
Slovenien och Slovakien."

Exportlicenser med förutfastställelse som sökts efter ovan nämnda datum kan användas vid export till de nya
medlemsländerna och till länderna i västra Balkan men då utbetalas inget exportbidrag.

BILAGA 1

Vitsocker och råsocker
som exporteras i
obearbetad form

Sirap och vissa andra
sockerprodukter som exporteras i
obearbetad form

 

1701 11 90 9100 1702 40 10 9100

1701 11 90 9910 1702 60 10 9000

1701 12 90 9100 1702 60 80 9100

1701 12 90 9910 1702 60 95 9000

1701 91 00 9000 1702 90 30 9000



1701 99 10 9100 1702 90 60 9000

1701 99 10 9910 1702 90 71 9000

1701 99 10 9950 1702 90 99 9900

1701 99 90 9100 2106 90 30 9000

 2106 90 59 9000

Tilläggsuppgifter:

Tilläggsuppgifter ges vid jord- och skogsministeriets interventionsenhet av Eeva-Liisa Parviainen och Taina
Heimonen-Kauppi, vid Tullstyrelsen av Ulla Vehviläinen samt i tulldistrikten av feoga-experterna.

JS/AH, 8/010/12.1.2004



Nr 5

Avtalet mellan gemenskapen och Egypten
Ett avtal som gäller provisorisk tillämpning av handelsbestämmelserna och de handelsrelaterade bestämmelserna i
Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan gemenskapen och Egypten trädde i kraft den 1
januari 2004. Rådet godkände avtalet om den provisoriska tillämpningen genom sitt beslut (2003/913/EG, EUT L
345, 31.12.2003). Dessa provisoriska handelsbestämmelser ersätter respektive delar i samarbetsavtalet mellan
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Egypten och i avtalet mellan medlemsstaterna i Europeiska stål- och
kolgemenskapen och Egypten, vilka undertecknades den 18 januari 1977. Detta avtal som gäller provisorisk
tillämpning tillämpas tills associeringsavtalet Europa-Medelhavet mellan gemenskapen och Egypten träder i kraft.

Gemenskapen har beviljat tullförmåner för produkter med ursprung i Egypten redan tidigare med stöd av nämnda
samarbetsavtal och gemenskapens ordning med allmänna tullpreferenser (GSP). Utgående från associationsavtalet
beviljar också Egypten nu tullförmåner för produkter med ursprung i gemenskapen. Därför tas ursprungsintyg i bruk
vid export till Egypten av varor med ursprung i gemenskapen (varucertifikat EUR.1 och fakturadeklaration). En del
av de tullförmåner som Egypten har beviljat träder i kraft genast den 1 januari 2004.

Allmänt

Gemenskapen och Egypten kommer att stegvis inrätta ett frihandelsområde under övergångsperioden. Tullförmånerna
för jordbruksprodukter kommer att ökas och tullarna för industriprodukter kommer att slopas inom 15 år från det att
avtalet trätt i kraft.

Associeringsavtalets handelsestämmelser som nu skall tillämpas har ännu inte publicerats i EUT. Hela avtalet (förslag
till beslut om avtalet) finns i EUR-Lex: Förslag till rådets och kommissionens beslut (KOM 2001) 184 slutlig (EUT C
304 E, 30.10.2001).

Industriprodukter

Bestämmelserna om industriprodukter tillämpas på produkter med ursprung i gemenskapen eller i Egypten vilka
omfattas av kapitel 25-97 i den kombinerade nomenklaturen. Ett undantag utgör produkterna i bilaga 1 till avtalet på
vilka bestämmelserna om industriprodukter inte tillämpas. Vissa jordbruksprodukter och bearbetade
jordbruksprodukter ur kapitel 25-97 finns upptagna av bilaga 1.

Vid import till gemenskapen av industriprodukter med ursprung i Egypten uppbärs inga tullar eller andra avgifter med
samma verkan.

Tullar som uppbärs vid import till Egypten för produkter med ursprung i gemenskapen slopas stegvis under en period
av 15 år. Tullsänkningen för en del produkter börjar omedelbart efter att avtalet trätt i kraft så att den tullsats och
avgift som uppbärs för produkterna i bilaga 2 till avtalet sänks till 75 % av grundtullen. Tullsatserna minskas därefter
gradvis så att de är helt slopade tre år efter att avtalet trätt i kraft. Tullarna på produkterna i bilaga 3 kommer att börja
sänkas stegvis först tre år efter att avtalet trätt i kraft. Tullarna för dessa produkter kommer att vara helt avskaffade
nio år efter att avtalet trätt i kraft. Stegvisa tullsänkningar för produkterna i bilaga 4 tas i bruk fem år efter att avtalet
trätt i kraft. Tullarna för dessa produkter kommer att vara helt avskaffade 12 år efter att avtalet trätt i kraft. Stegvisa
tullsänkningar för produkterna i bilaga 5 tas i bruk sex år efter att avtalet trätt i kraft. Tullarna för dessa produkter
kommer att vara helt avskaffade 15 år efter att avtalet trätt i kraft.

Jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter

Bestämmelser som gäller dessa produkter tillämpas på produkter med ursprung i gemenskapen eller i Egypten vilka
omfattas av kapitel 1-24 i den kombinerade nomenklaturen och finns förtecknade i bilaga 1 till avtalet. Handeln med
dessa varor kommer att liberaliseras stegvis.

Arrangemangen avseende jordbruksprodukter med ursprung i Egypten vilka importeras till gemenskapen finns i
protokoll 1 till avtalet. För en stor del av produkterna har tullarna avskaffats helt inom kvoter. Tullsänkningarna gäller
i regel endast värdetullen. I avtalet om provisorisk tillämpning (EUT L 345, 31.12.2003) nämns de produkter i
protokoll 1, för vilka även särskilda tullar har sänkts. För en del produkter i protokoll 1 höjs kvotmängderna årligen.



Arrangemangen avseende jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen vilka importeras till Egypten finns i
protokoll 2. Importtullarna har antingen totalt avskaffats eller sänkts. En del av förmånerna har genomförts inom
kvotgränser.

Arrangemangen gällande bearbetade jordbruksprodukter finns i protokoll 3 till avtalet. Tullar som skall uppbäras
vid import till gemenskapen av bearbetade produkter med ursprung i Egypten finns i tabellerna 1-3 i bilaga II till
protokoll 3. Produkterna i tabell 1 är helt tullfria. För produkter som avses i tabell 2 uppbärs tullens
jordbrukskomponent (EA). För produkter som avses i tabell 3 uppbärs tullens nedsatta jordbrukskomponent inom
kvotgränser. De tullar som fr.o.m. 1.1.2004 tillämpas på produkter avsedda i tabell 3 (nedsatta
jordbrukskomponenter) har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 2276/2003 (EUT L 336, 23.12.2003).

Tullar som uppbärs vid import till Egypten av bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen finns i
bilaga I till protokoll 3 (tabellerna 1 - 3). Sänkningen av tullar inleds två år efter att avtalet trätt i kraft.

Ursprungsregler

Ursprungsreglerna som finns i protokoll 4 till avtalet har anpassats till ursprungsreglerna i den s.k. paneuropeiska
modellen. Tullförmåner som har fastställts i avtalet tillämpas endast på produkter med ursprung i gemenskapen eller i
Egypten utgående från ursprungsreglerna. Den förteckning över otillräckliga bearbetnings- och behandlingsmetoder
som finns i artikel 7 i protokollet är snävare än den som finns i de paneuropeiska ursprungsreglerna.

Produkter som inte är helt framställda är tillräckligt bearbetade om förutsättningarna som nämns i förteckningen enligt
varukoder i bilaga II till protokollet uppfylls. För vissa produkter finns dock även andra regler som skall tillämpas
under tre år efter att avtalet trätt i kraft. Dessa regler finns i bilaga II a till protokollet.

I urprungsprotokollet finns bestämmelser, förutom om bilateral kumulation, också om diagonal ursprungskumulation.
Enligt bestämmelserna anses material som har ursprung i en av de stater som har undertecknat associeringsavtalet
Europa-Medelhavet, under vissa förutsättningar som material med ursprung i gemenskapen eller i Egypten. Denna
kumulation tillämpas dock först efter att samtliga avtal som hör till avtalsnätverket Europa-Medelhavet med enhetliga
ursprungsregler har trätt i kraft. Tidpunkten för ikraftträdande av diagonal kumulation kommer att meddelas senare.

Ursprungsintyg

Status som ursprungsprodukt bevisas antingen med ett av tullen fastställd varucertifikat EUR.1 eller med en av
exportören upprättad fakturadeklaration. I avtalet har man avstått från användningen av blankett EUR.2 avsedd för
postförsändelser. Vilken exportör som helst kan avge fakturadeklaration när det sammanlagda värdet på
ursprungsprodukterna i en försändelse inte överstiger 6 000 euro. Fakturadeklarationen skall då undertecknas för
hand av exportören och företes i original (annan än godkänd exportör).

En godkänd exportör kan upprätta fakturadeklarationer oberoende av ursprungsprodukternas värde. Exportlandets
tullmyndighet beviljar tillståndet att verka som godkänd exportör. Tullmyndigheterna tilldelar den godkände
exportören tullens tillståndsnummer som skall anges i fakturadeklarationen. Mallen för fakturadeklarationer (bilaga V
till protokoll nr 4) är densamma som i paneuropeiska ursprungsregler:

"Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr .... ) försäkrar att dessa
varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande .... ursprung."

Med stöd av de gällande tillstånd att verka som godkänd exportör som beviljats i Finland kan fakturadeklarationer
upprättas även vid export till Egypten även om inte Egypten nämns som avtalsland i bilagan till tillståndet. När
tillstånden förnyas kommer man att tillägga Egypten till listan av avtalsländer i bilagan till tillståndet.

Ursprungsintygen gäller fyra månader från den dagen de har utfärdats i exportlandet. Ursprungsintyg skall uppvisas
för tullmyndigheterna i importlandet inom den nämnda tiden.

I vissa fall får ursprungsprodukter dock förmåner enligt avtalet utan att man uppvisar ursprungsintyg. Produkter som
sänds mellan privatpersoner kan importeras som ursprungsprodukter utan att man behöver uppvisa ursprungsintyg,
om värdet av produkterna i en försändelse inte överstiger 500 euro. Också resenärer kan föra med sig
ursprungsprodukter som ursprungsprodukter utan att behöva visa ursprungsintyg, om värdet av produkterna inte
överstiger 1 200 euro.

Förbud mot tullrestitution



Ursprungsreglerna omfattar även bestämmelsen om förbud mot tullrestitution i artikel 15. Tullrestitutionsförbudet
tillämpas dock inte under sex år från det att avtalet trätt i kraft. Således tillämpas förbudet först fr.o.m. 1.1.2010.

Det finns ingen bestämmelse om bokföringsmässig uppdelning.

Övergångsbestämmelse

Bestämmelserna i avtalet kan tillämpas på varor som uppfyller bestämmelserna i protokoll 4 och som den dag då
avtalet träder i kraft befinner sig i transit eller i tillfälligt lager, tullager eller på friområde i gemenskapen eller
Egypten. Förutsättningen är att ett varucertifikat EUR.1 som i efterhand utfärdats i exportlandet företes för
importlandets tullmyndigheter inom fyra månader från det att avtalet trätt i kraft, dvs. senast 30.4.2004. Därutöver
skall man förete handlingar som bevisar att varorna har transporterats direkt.

Övergångsperiod för ursprungsintyg

I förklaringen i avtalets ursprungprotokoll (bilaga VI till protokoll nr 4) konstateras att tullmyndigheterna i
gemenskapen och i Egypten under övergångsperioden godkänner varucertifikat EUR.1 och EUR.2-blanketter som
företes i enlighet med samarbetsavtalet som undertecknades år 1977. Övergångsperioden är 12 månader från det att
avtalet trätt i kraft. Således godkänner tullmyndigheterna i Egypten och i gemenskapen begäran om kontroll i
efterhand gällande nämnda handlingar som utfärdats i enlighet med samarbetsavtalet, under två år efter att
ursprungsintyget har företetts eller upprättats. Dessa kontroller skall ske i enlighet med bestämmelserna om
administrativt samarbete i det nya avtalet.

Vid import från Egypten (EG) kan även gemenskapens allmänna preferenssystem (GSP) fortfarande tillämpas om
villkoren för tillämpning av GSP-systemet uppfylls (ursprungsintyg A, dv.s Form A, landgruppskod SPGL, 2020).

Sakkunniga i ursprungsfrågor i tulldistrikten ger tilläggsuppgifter om ursprungsreglerna och om tullförmånerna enligt
detta avtal.

RV/LL, 7/010/12.1.2004



Nr 6

Anhållan om tullsuspensioner som skall träda i kraft
den 1.1.2005
Anhållan om tullsuspensioner som skall träda i kraft den 1 januari 2005 bör tillställas Tullstyrelsen: PB 512, 00101
Helsingfors, senast den 20 februari 2004.

Anhållan om andel i tullkvoter kan framställas oberoende av nämnda tidsgräns.

Anhållan om tullsuspensioner kan göras också vid andra tidpunkter. De förslag som godkänts för att sedan framställas
för kommissionen vidarebefordras inom de tidsgränser som kommissionen fastställer.

Ansökningarna kan göras på svenska, men för snabbare handläggning rekommenderas engelska, franska eller tyska.
Som ansökningsland uppges Finland och som sökande National Board of Customs, Box 512, 00101 Helsinki.

Detaljerade upplysningar om villkoren för autonoma tullsuspensioner och tullkvoter samt om behandlingsordningen
vid fastställande av dem finns publicerade i kommissionens meddelande 98/C 128/02 (EGT nr C 128/25.4.1998)

Upprättande av ansökan

Tullstyrelsen framhåller att man bör följa kommissionens tudelade formulär (Bilaga 1 och 2) och att man till ansökan
bör bifoga den detaljerade utredning som handläggningen av ärendet förutsätter. Alla dokument skall sändas i två
exemplar.

Eftersom förslagen till tullsuspensioner görs på den finska regeringens vägnar skall anhållan helt göras på vitt papper.

Uppmärksamhet bör fästas vid angivande av följande uppgifte:

Varukod och produktbeskrivning

Varukod på varan anges enligt den kombinerade nomenklaturen med minst åtta siffrors noggrannhet. Företaget som
gör anhållan bör försäkra sig om varukodens riktighet. I oklara fall är det säkrast att använda sig av tullverkets
sakkunskap.

Beskrivningen av varan skall vara tillräckligt preciserad så att varan klart kan åtskiljas från övriga varor som hänförs
till samma varukod.

En detaljerad beskrivning av varan

En detaljerad beskrivning av varan ges i regel på ett bifogat datablad. På databladet ges alla nödvändiga uppgifter om
varans tekniska egenskaper och i tillämpliga delar om dess funktion. Dessa uppgifter är absolut nödvändiga för att
man skall kunna avgöra om samma eller motsvarande vara tillverkas inom gemenskapen.

Användningssyfte

Man bör noggrant redogöra för varans användningssyfte, för produkten som skall tillverkas och för vilket ändamål
den tillverkas.

Tillgång på varan i Europa

Tullsuspension kan inte beviljas ifall samma, motsvarande eller en ersättande vara tillverkas inom de europeiska
gemenskaperna. Av den sökande förutsätts sannolikhetsbevisning på att varan inte tillverkas inom gemenskapernas
område. Bevisningsskyldigheten kan från fall till fall uppfyllas t.ex. genom en offertbegäran på vilken de ledande
gemenskapsföretagen inom branschen har meddelat ett avböjande svar.

Företagets kontaktperson



Då ett företag gör anhållan om tullsuspension skall en kontaktperson utses som handlägger ärendet, svarar för
riktigheten av de meddelade uppgifterna och innehar tillräcklig kunskap om varans tekniska egenskaper och om dess
användning samt om övriga fakta som är av vikt vid handläggningen.

Behandling av tullsuspensionsärenden

Tullstyrelsen gör en preliminär undersökning av de framställda förslagen och ber vid behov om tilläggsuppgifter. Ifall
det vid Tullstyrelsens undersökning kommer fram att anhållan inte motsvarar de krav som kommissionen ställer,
returneras anhållan till den sökande enligt kommissionens instruktioner.

Behandlingen av suspensionsförslagen övervakas vid Tullstyrelsen av en EU-beredningssektion.

I det fall att kommissionen inte godkänner förslaget för kommittébehandling, sänder Tullstyrelsen ett meddelande om
saken till det företag som gjort anhållan.

Tullstyrelsens representant deltar i kommitténs arbete. I det fall att man vid kommittébehandlingen motsätter sig ett
godkännande av förslaget, informerar Tullstyrelsen det företag som gjort anhållan om vilket land som motsätter sig
samt kontaktuppgifterna för det företag som motsätter sig förslaget. Då är det företag som gjort anhållan här i Finland
förpliktigat att ta kontakt med det företag som motsätter sig förslaget. Ifall det inte kan påvisas att kontakt har tagits
anser man i regel att anhållan har förfallit.

Tullkvotsärenden

Vid framförande av tullkvotsyrkanden följs i tillämpliga delar vad som är stadgat om suspension. I tullkvotsärenden
framhävs kontakten till det företag som opponerar sig, för en tullkvot kan inte bekräftas utan påtagligt bevis på att
gemenskapernas produktion är otillräcklig. Utan avböjande svar på offertbegäran anses otillräcklig tillgång inte vara
bevis nog.

KH/MKi, 6/010/9.1.2004



Nr 7

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Del 1
Ändring till kompletterande anmärkning 2 i kapitel 15 (gäller fr.o.m. 1.11.2003):

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2205/2003, 17.12.2003 (EUT L 330, 18.12.2003) ändras 
kompletterande anmärkning 2 i kapitel 15 på följande sätt:

1) I kompletterande anmärkning 2 A skall tabell I ersättas med följande:

Tabell I
Fettsyra i procent av totalt fettsyrainnehåll

Fettsyror %

Myristinsyra
Palmitinsyra
Palmitinoljesyra
Heptadekansyra
Heptadekensyra
Stearinsyra
Oljesyra
Linolsyra
Linolensyra
Arakinsyra
Eikosansyra
Behensyra (1)

Lignocerinsyra

< 0,05
7,5-20,0
0,3-3,5
< 0,3
< 0,3
0,5-5,0
55,0-83,0
3,5-21,0
< 1,0
< 0,6
< 0,4
< 0,3
< 0,2

(1)  ≤0,2 för oljor enlingt nr 1509

2) Kompletterande anmärkning 2 B skall ändras på följande sätt:
a) Den första delen av paragrafen ersättas med följande:

"Nr 1509 10 omfattar endast olivoljor som 1 I och II nedan, som uteslutande är framställda på 
mekanisk väg eller med andra fysikaliska metoder under sådana förhållanden som inte medför 
att oljan förändras och som inte har undergått någon annan behandling än tvättning, dekante-
ring, centrifugering eller filtering.  Olivoljor som framställts med hjälp av lösningsmedel, med 
hjälp av tillsatser som har kemisk eller biokemisk effekt eller genom omförestring, och bland-
ningar med andra oljor omfattas inte av detta nr."

b) Kompletterande anmärkning 2 B. skall ändras på följande sätt:

i)  jungfrubomolja ersättas med uttrycket bomolja.

ii)  Texten till punkt c skall ersättas med följande:
"c)  ett innehåll av mättade fettsyror 1 2-ställning i triglyceriderna av högst 1,5 %"

iii)  Punkt g skall ändras på följande sätt:
- Punkterna 1 och 3 skall utgå;
- Punkt 4 skall ersättas med följande:

"4)  organoleptiska egenskaper som innefattar påvisbara defekter vars medianvärde är större 
än 2,5 enligt bilaga XII till förordning (EEG) nr 2568/91"



c) Kompletterande anmärkning 2 B:II skall ändras på följande sätt::

i)  Punkt a skall ersättas med följande:
"a)  ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, av högst 2,0 g/100 g."

ii)  Punkt e skall ersättas med fäljande:
"e) En extinktionskoefficient vid K270 av högst 0,25;"

iii)  Punkt g skall ersättas med följande:
"g)  organoleptiska egenskaper som innefattar påvisbara defekter vars medianvärde 
är mindre än eller lika med 2,5 enligt bilaga XII till förordning (EEG) nr 2568/91;"

iiii)  Punkt ij skall ersättas med följande:
"ij) ett innehåll av mättade fettsyror i 2-ställning i triglyceriderna av högst 1,5 %."

3) Kompletterande anmärkning 2 C skall ändras på följande sätt:

a)  Punkt a skall ersättas med följande:
"a) Ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, av högst 1,0 g/100g;"

b)  Punkterna c och d skall ersättas med följande:
"c) En extinktionskoefficient vid K270 av högst 0,90"
"d) En variaton av extinktionskoefficient (∆K) i området kring 270 nm av högst 
0,15."

c)  Punkt f skall ersättas med följande:
"f) Ett innehåll av mättade fettsyror i 2-ställning i triglyceriderna av högst 1,8 %."

4)  Kompletterande anmärkning 2 D skall ändras på följande sätt:
a)  Punkt a skall utgå.
b)  Punkt c skall ersättas med följande:

"c)  Ett innehåll av mättade fettsyror i 2-ställning i triglyeciderna av högst 2,2 %."

5)  I kompletterande anmärkning 2 E skall andra meningen ersättas med följande:
"Oljorna enligt detta nummer måste ha ett innehåll av mättade fettsyror i 2-ställning i trig-
lyceriderna av högst 2,2 %och summan av transoleinisomerer skall vara lägre än 0,40 % och 
summan av translinolisomerer + translinolenisomerer skall vara lägre än 0,35 % och det skall 
finnas en skillnad mellan sammansättningen enligt HPLC och den teoretiska sammansättnin-
gen av triglycerider i ECN42 av högst 0,5."

Del 1 och 2
Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.1.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

5603 92 90 70 - - - - Bondad duk, bestående av flera skikt 
med en blandning av smältblåsta fibrer 
och stapelfibrer av polypropen och poly-
ester, även laminerad på ena eller båda 
sidorna med spritsbondade filament av 
polypropen, med en sammanlagd tjock-
lek av högst 50 mm (TEXT096)

4,3 1, 5 



5603 93 90 50 - - - - Bondad duk, bestående av flera skikt 
med en blandning av smältblåsta fibrer 
och stapelfibrer av polypropen och poly-
ester, även laminerad på ena eller båda 
sidorna med spritsbondade filament av 
polypropen, med en sammanlagd tjock-
lek av högst 50 mm(TEXT096)

4,3 1, 5 

5603 94 90 40 - - - - Bondad duk, bestående av flera skikt 
med en blandning av smältblåsta fibrer 
och stapelfibrer av polypropen och poly-
ester, även laminerad på ena eller båda 
sidorna med spritsbondade filament av 
polypropen, med en sammanlagd tjock-
lek av högst 50 mm (TEXT096)

4,3 1, 5 

7011 90 00 00 - Andra slag     
7011 90 00 10 - - Paraboliska glaskupor med en yttre diameter 

av mer än 121 men högst 125 mm
4,0    1, 5 

7011 90 00 90 - - Andra slag 4,0    1, 5 
8501 10 99 79 - - - - - Likströmsmotor med borstar och en 

inre rotor med trefaslindning, med ett 
angivet temperaturintervall på minst 
-20°C till +70°C

2,7; S:0 p/st 1, 5 

Fotnotsförteckning
Texten i följande fotnoter ändras (gäller fr.o.m. 1.1.2004):

CD 195 Tullbefrielse från värdetullen under tiden 1 december - 31 maj inom ramen för tullkvoten 
med löpnummer 09.1707 enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 747/01. Om tullkvo-
ten ej är ansökt eller är förbrukad skall den tillämpliga värdetullen vara:
01.01.2004 - 31.03.2004: 6.4 %;
01.04.2004 - 30.04.2004:  4.1 %;
01.05.2004 - 15.05.2004: 1.9 %;
16.05.2004 - 31.05.2004: 1.2 %;
01.12.2004 - 31.12.2004: 6.4 %.

CD 358 För övergång till fri omsättning erfordras att en importlicens AGRIM uppvisas som utfär-
dats i enlighet med förordning (EG) nr 2305/2003 (EGT L 342).

Ny fotnot (gäller fr.o.m. 1.1.2004):

NM 217 En dörr eller ett fönster med eller utan tillhörande karmar och tröskel betraktas som en 
styck.

Förfrågningar:     Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och
 Päivi Suuronen, tfn 020 492 6309 eller

e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

RV/LK, 1/010/5.1.2004



Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.1.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

0710 80 95 50 - - - Bambuskott, frysta, ej föreliggande i for-
mer eller förpackningar för försäljning i 
detaljhandeln

14,4; S:0  1, 5

2842 90 90 00 - - Andra:
2842 90 90 10 - - - Ammoniumsulfamidat 5,5; S:0 1, 4, 5
2842 90 90 90 - - - Andra 5,5 1, 4, 5
2916 39 00 25 - - - p -Tolylsyra  6,5; S:0 1, 4, 5
2916 39 00 35 - - - o -Klorofenylättiksyra  6,5; S:0 1, 4, 5
2918 90 90 60 - - - 3,4,5-Trimetoxibensoesyra 6,5; S:0 1, 4, 5
2921 42 10 80 - - - - 4-Kloro-2-nitroanilin 6,5; S:0 1, 4, 5
2923 90 00 50 - - Tetraetylammoniumhydroxid, i form av en 

vattenlösning innehållande:
- 35 (+/- 0,5) viktprocent tetraetylammo-
niumhydroxid,
-  2 000 mg/kg eller mindre av klorid,
-  2 mg/kg eller mindre av järn och
-  10 mg/kg eller mindre av kalium

6,5; S:0  1, 5

2923 90 00 60 - - Tetrabutylammoniumhydroxid, i form av en 
vattenlösning innehållande:
- 55 (+/- 1,0) viktprocent tetrabutylammo-
niumhydroxid,
- högst 0,5 viktprocent bromid,
-  högst 0,4 viktprocent tributylamin,
- högst 0,3 viktprocent karbonat och
- högst 0,2 viktprocent kalium och natrium 
tillsammans

6,5; S:0  1, 5

2923 90 00 70 - - Tetrapropylammoniumhydroxid, i form av 
en vattenlösning innehållande:
- 40 (+/-|2) viktprocent tetrapropylammo-
niumhydroxid,
- högst 0,3 viktprocent karbonat,
- högst 0,1 viktprocent tripropylamin,
- högst 500 mg/kg bromid och
- högst 25 mg/kg kalium och natrium till-
sammans

6,5 1, 5

2926 90 95 89 - - - Butyronitril 6,5; S:0 1, 4, 5
2928 00 90 60 - - Adipohydrazid 6,5; S:0 1, 5
2931 00 95 89 - - Tetrabutylfosfoniumacetat, i vattenlösning 6,5; S:0 1, 4, 5
2934 10 00 30 - - 5-[(2,4-Dioxo-5-tiazolidinyl)metyl]-2-

metoxi-N-{[4-(trifluorometyl)fenyl]= 
metyl}bensamid

6,5; S:0 1, 4, 5

3204 15 00 50 - - - Färgämne C.I. Vat Blue 47 6,5; S:0 1, 5
3208 90 19 70 - - - - Antireflexbeläggning, bestående av en 

modifierad metakrylpolymer, innehål-
lande högst 10 viktprocent polymer, i 
form av en lösning i 2-metoxi-1-
metyletylacetat och 1-metoxipropan-2-ol

6,5; S:0 1, 5



3208 90 19 80 - - - - Antireflexbeläggning, bestående av en 
sampolymer av hydroxistyren och metyl-
metakrylat, modifierad med kromofora 
grupper, innehållande högst 10 viktpro-
cent polymer, i form av en lösning i 1-
metoxipropan-2-ol och etyllaktat

6,5; S:0 1, 5

3707 10 00 20 - - Strålningskänslig emulsion, bestående av 
diazooxonaftalensulfonsyraester och fenop-
laster, innehållande högst 6viktprocent dia-
zooxonaftalensulfonsyraester, i 2-metoxi-1-
metyletylacetat

6,0; S:0 1, 5

3707 90 90 00 - - Andra: 1, 5
3707 90 90 10 - - - Antireflexbeläggning, bestående av en 

modifierad metakrylpolymer, innehållande 
högst 10viktprocent polymer, i form av en 
lösning i 2-metoxi-1-metyletylacetat och 
1-metoxipropan-2-ol

6,0; S:0 1, 5

3707 90 90 20 - - - Antireflexbeläggning, bestående av en 
sampolymer av hydroxistyren och metyl-
metakrylat, modifierad med kromofora 
grupper, innehållande högst 10 viktprocent 
polymer, i form av en lösning i 1--
metoxipropan-2-ol och etyllaktat

6,0; S:0 1, 5

3707 90 90 30 - - - Antireflexbeläggning, i vattenlösning, in-
nehållande:
- högst 2 viktprocent perhalogenerade de-
rivat av sulfonsyra,
- högst 1 viktprocent vinylpolymer

6,0; S:0 1, 5

3707 90 90 90 - - - Andra 6,0 1, 5
3815 12 00 30 - - - Katalysatorer, bestående av platina och 

palladium på en bärare, innehållande:
- högst 1,5 viktprocent platina,
- högst 1,5 viktprocent palladium och
- högst 0,1 viktprocent alkalimetaller,
avsedda att användas vid hydrogenering av 
teknisk vit olja (TN003)

6,5; S:0   1, 5

3815 90 90 86 - - - Katalysatorer, i form av runda stavar, bes-
tående av ett aluminiumsilikat (zeolit), 
innehållande minst 2 viktprocent men 
högst 3 viktprocent oxider av sällsynta 
jordartsmetaller och mindre än 1 viktpro-
cent dinatriumoxid

6,5; S:0 1, 5

3824 90 99 88 - - - - - Oligomer reaktionsprodukt, bestående 
av bis(4-hydroxifenyl)sulfon och 1,1’-
oxibis(2-kloroetan)

6,5; S:0 1, 4, 5

3824 90 99 89 - - - - - Oligomer av tetrafluoroetylen, med 
tetrafluorojodoetylslutgrupper

6,5; S:0 1, 4, 5

3824 90 99 91 - - - - - Antireflexbeläggning, i vattenlösning, 
innehållande:
- högst 2 viktprocent perhalogenerade 
derivat av sulfonsyra,
- högst 1 viktprocent vinylpolymer

6,5; S:0 1, 4, 5



3901 90 90 97 - - - - Klorerad polyeten, i pulverform 6,5; S:0 1, 4, 5
3902 20 00 10 - - Polyisobutein, med en genomsnittlig mole-

kylvikt (Mn) av minst 700 men högst 800
6,5; S:0 1, 5

3902 20 00 90 - - Andra 6,5 1, 5
3906 90 90 75 - - - Sampolymerer av  N-[4,5-dihydro-5-oxo-

1-(2,4,6-triklorofenyl)(1’,4-bi-1H-
pyrazol)-3-yl]= metakrylamid, butylakry-
lat och styren, i pulverform

6,5; S:0 1,  5

3907 20 99 40 - - - - Polydimetylsiloxan ympad med 
poly(etenoxid) med C20- och C22-
fettsyrorester-slutgrupper

6,5 ; S:0  1, 4, 5

3919 10 69 91 - - - - - Andra slag:
3919 10 69 91 - - - - - - Band av svart akrylskum, överdraget 

på ena sidan med ett självhäftande 
skikt som aktiveras genom värme 
eller med ett självhäftande tryckkäns-
ligt akrylskikt och på den andra sidan 
med ett självhäftande tryckkänsligt 
akrylskikt och en avdragbar skydds-
film, med en vidhäftningsgrad (peel 
adhesion) vid en vinkel av 90 º av 
mer än 25 N/cm (bestämd enligt 
ASTM D 3330-metoden)

6,5; S:0 1, 5

3919 10 69 99 - - - - - - Andra slag 6,5 1, 5
3919 90 31 60 Film och folier bestående av 1 till 3 laminerade 

skikt av polyetentereftalat och en sam-
polymer av tereftalsyra, sebacinsyra 
och etylenglykol, på ena sidan belagd 
med ett nötningsbeständigt akrylskikt 
och på den andra sidan med ett själv-
häftande tryckkänsligt akrylskikt, med 
en vattenlöslig beläggning av metylcel-
lulosa och en skyddsfilm av polyeten-
tereftalat

6,5; S:0 1, 5

3919 90 69 96 - - - - - - Band av svart akrylskum, överdraget 
på ena sidan med ett självhäftande 
skikt som aktiveras genom värme 
eller med ett självhäftande tryckkäns-
ligt akrylskikt och på den andra sidan 
med ett självhäftande tryckkänsligt 
akrylskikt och en avdragbar skydds-
film, med en vidhäftningsgrad (peel 
adhesion) vid en vinkel av 90 º av 
mer än 25 N/cm (bestämd enligt 
ASTM D 3330-metoden)

6,5; S:0 1, 5

3921 19 00 96 - - - - Porös film eller folie, bestående av ett 
skikt polyeten med en tjocklek av minst 
90 µm men högst 140 µm, och med ett 
skikt av cellulosaregenerat med en tjock-
lek av minst 10 µm men högst 40 µm

6,5; S:0 1, 5

7011 20 00 25 - - Glaskon för katodstrålerör, med ett dia-
gonalmått av 912 mm (± 5 mm) och med ett 
avstånd från fogen till halskanten av 454,3 
mm (± 5 mm)

4,0; S:0 1, 5



7019 19 10 50 - - - - Garn av E-glas med en längdvikt av 68 
eller 74 tex (± 7%), framställt av ändlösa 
glasfiberfilament med en nominell dia-
meter av 9 µm, i vilket filament med en 
diameter av minst 8,1 µm men högst 9,9 
µm, dominerar, avsedda att användas för 
tillverkning av vävnader för elektrolami-
nat (förimpregnerade)

7,0; S:0 1, 5

7019 39 00 30 - - - Duk eller folier, bestående av ett skikt av 
glasfibrer och polypropen, innehållande 
minst 40 viktprocent men högst 60 
viktprocent glasfibrer med en längd av 
12,7 mm (+/- 0,2 mm) och en diameter av 
16 µm (+/- 1 µm), på ena sidan belagd med 
en plastfilm och på den andra sidan med 
ett plastskikt, med en sammanlagd tjock-
lek av högst 1 mm

5,0; S:0 1, 5

7306 60 91 00 - - - Med annat tvärsnitt:
7306 60 91 00 - - - - Av rostfritt stål 0 1, 5
8483 40 94 10 - - - - - Växellådor med differential med hjula-

xel, avsedda att användas vid tillverk-
ning av självgående gräsklippnings-
maskiner med förarsäte enligt nr 8433 
11 51 

3,7; S:0 1, 5

8483 40 94 90 - - - - - Andra 3,7 1, 5
8483 40 96 10 - - - - - Hydrostatiska utväxlingsanordningar, 

med hydraulikpump och differential 
med hjulaxel, avsedda att användas vid 
tillverkning av självgående gräsklipp-
ningsmaskiner med förarsäte enligt nr 
8433 11 51

3,7; S:0 1, 5

8483 40 96 90 - - - - - Andra 3,7 1, 5
8483 40 98 10 - - - - Hydrostatiska utväxlingsanordningar, 

med hydraulikpump och differential med 
hjulaxel, avsedda att användas vid till-
verkning av självgående gräsklippnings-
maskiner med förarsäte enligt nr 8433 11 
51 

3,7; S:0 1, 5

8483 40 98 90 - - - - Andra 3,7 1, 5
8504 90 11 10 - - - - - Ferritkärnor, andra än för avböj-

ningsspolar
2,2; S:0 1, 5

8504 90 11 90 - - - - - Andra 2,2; S:0 1, 5
8522 90 98 45 - - - - - - Enheter för inspelning och uppspel-

ning av videoband, omfattande åt-
minstone en motor och ett tryckt 
kretskort med integrerade kretsar 
med driv- och kontrollfunktioner, 
även utan transformator, avsedda att 
användas vid tillverkning av produk-
ter enligt nr 8521

4,0; S:0 1, 5



8525 30 90 20 - - - Komponenter till televisionskameror, med 
dimensionerna högst 10 x 15 x 18 mm, 
med en bildsensor, ett objektiv och en 
bildprocessor för färgbilder, med en upp-
lösning av högst 1024 x 1280 pixlar, även 
försedda med kabel eller hölje, avsedd att 
användas för tillverkning av produkter en-
ligt nr 8525 20 91

4,9; S:0 p/st 1, 2, 5

8529 90 72 20 - - - - - TV-komponenter, som har mikropro-
cessor- och bildbehandlingsfunktioner 
och som består av åtminstone en mik-
rokontrollenhet och en bildprocessor, 
monterade på en ledarplatta (leadfra-
me) och inneslutna i ett plasthölje

3,0; S:0 1, 5

8529 90 88 34 - - - - - - - Enheter för inspelning och uppspel-
ning av videoband med minst en 
motor och ett tryckt kretskort med 
integrerade kretsar med driv- eller 
styrfunktioner, monterade på ett 
tryckt kretskort med åtminstone 
integrerade kretsar för styrning av 
kassettdäckfunktioner, videoinspel-
ningsfunktioner och behandling av 
TV-signalfunktioner, avsedda att 
användas vid tillverkning av pro-
dukter enligt nr 8528

3,0; S:0 1, 5

8536 50 19 93 - - - - - - Enheter med reglerbara kontroll- och 
av- och påfunktioner, bestående av 
en eller flera integrerade monolitkret-
sar, även kombinerade med halvleda-
relement, monterade på en ledarplat-
ta (leadframe) och inneslutna i ett 
plasthölje

2,3; S:0 1, 5

8536 50 80 97 - - - - - Enheter med reglerbara kontroll- och 
av- och påfunktioner, bestående av en 
eller flera integrerade monolitkretsar, 
även kombinerade med halvledarele-
ment, monterade på en ledarplatta 
(leadframe) och inneslutna i ett plast-
hölje

2,3; S:0 1, 5

8547 10 10 10 - - - Isolerdetalj av keramiskt material, innehål-
lande minst90viktprocent aluminiumoxid, 
metalliserad, i form av en ihålig cylindrisk 
kropp med en yttre diameter avminst 20 
mm men högst 250 mm, avsedd att an-
vändas för tillverkning av vakuumström-
brytare

4,7; S:0 1, 5

8547 10 10 90 - - - Andra 4,7 1, 5
8548 90 90 44 - - - - TV-komponenter, som har mikroproces-

sor- och bildbehandlingsfunktioner och 
som består av åtminstone en mikrokont-
rollenhet och en bildprocessor, montera-
de på en ledarplatta (leadframe) och in-
neslutna i ett plasthölje

2,7; S:0 1, 5

Undernummer som avförts ur Taric-databasen:

1211 90 97 20,   1211 90 97 30 och 1211 90 97 90

2008 99 67 40

2619 00 80 10 och 2619 00 80 90



2901 10 00 10,   2901 10 00 90,   2901 21 00 10,   2901 21 00 90  och  2932 99 85 20

7208 51 20 99,   7208 51 91 20,   7208 51 91 91,   7208 51 91 91,   7208 51 91 99,   7208 51 98 90,
7212 50 30 91,   7212 50 30 91,   7212 50 30 99,   7220 20 29 10,   7220 20 29 90,   7220 20 49 10,
7220 20 49 90,   7220 20 89 10  och  7220 20 89 90

7304 51 18 10,   7304 51 18 90,   7304 59 38 10,   7304 59 38 90,   7306 60 34 10,   7306 60 34 90,
7306 60 38 10  och  7306 60 38 90

Förfrågningar:     Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och
 Päivi Suuronen, tfn 020 492 6309 eller

e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

RV/LK, 5/010/8.1.2004



Nr 8

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 1 januari 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Färgmaterial T-O Styrström
Kb

(0875663-8)

Mariehamn 3643-4

Espe Oy (0107772-0)

Espoo 2839-9

Espe Oy (0107772-0)

Kauhava 6460-0

Espe Oy (0107772-0)

Kankaanpää 7139-9

Espe Oy (0107772-0)

Kouvola 8677-7

Tamore Oy (0110751-2)

Vantaa 2603-9

Outokumpu Mining Oyj (0773284-5)

Vammala 8292-5

MIX-Vaate Oy (0424764-1)

Tampere 8386-5



UTU Elnet Oy (1707455-9)

Pori 7207-4

Finlayson Oy (1635895-5)

Tampere 8363-4

Laitosto Oy (0694142-6)

Tampere 8387-3

Patria Ailon Oy (1645051-6)

Tampere 3448-8

Kemira Chemicals Oy (0948156-8)

Helsinki 1212-0

Oy Profitex Ab (0746798-1)

Tampere 8385-7

Euran Kuluttajatuotteet (1089449-0)

Lappi 7184-5

UPM-Kymmene Seaways
Oy Ltd

(0159796-1)

Kotka 4052-7

Finn-Power Oy (0951924-7)

Kauhava 6572-2

TF/EHT, 2/010/8.1.2004



Nr 9

Ändringar i tullagen och tvångsmedelslagen
Felavgift

Den ändrade 32 § tullagen motsvarar den tidigare bestämmelsen med undantag av ett tillägg enligt vilket paragrafen
nu kan tillämpas till exempel när villkor som ansluter sig till ett tillstånd beviljat av Tullverket inte efterföljts eller när
en handling som kunden skall lämna in eller förvara saknas (3 punkten).

Delgivning av tullbelopp samt hörande av tullombudet och delgivning av beslut till tullombudet

I den nya 28 § stadgas om delgivningen av tullbeloppet samt i 52 a § om hörande av tullombudet och delgivningen av
beslutet till tullombudet. Dessa bestämmelser som avviker från förvaltningslagen klargörs i Tullstyrelsens meddelande
nr 276/2003.

Prestationsavgifter

Till tullagen fogas en ny 53 a §, som till sitt innehåll till en stor del motsvarar 12 § tullförordningen som nu upphävs.
53 a § tullagen skiljer sig emellertid från 12 § 1 mom. tullförordningen i att den tillämpas inte enbart på
prestationsavgifter utan också på andra offentligrättsliga avgifter som uppbärs av tullverket. Därtill tillämpas på de
avgifter som avses i lagrummet sådana bestämmelser om ändringssökande som berör enkom tull. Ett stadgande som
motsvarar 12 § 2 mom. tullförordningen ansågs inte vara nödvändig emedan 11 § lagen om grunderna för avgifter till
staten skall tillämpas direkt när bestämmelser som avviker från lagen om grunderna för avgifter till staten inte
utfärdats med annan lag eller bestyrkts i en lag.

Ordningsbot

Från 46 § 1 mom. tullagen har strukits som onödig punkten: "enligt åklagarmyndighetens anvisningar redan vid
förundersökningen" . I den nya 2 mom. stadgas om tullmannens rätt att förelägga ordningsbot.

Distriktstullkammare ersätts med tulldistrikt

Distriktstullkammare har ersatts med tulldistrikt i 18 § 1 mom. , 25 § 3 och 4 mom., 37 § 1 mom., 49 § 1 mom. 1
punkten och 50 § 1 mom. tullagen.

Länsrätten i Nylands län ersätts med Helsingfors förvaltningsdomstol

Omnämnandena om Nylands länsrätt ersätts med Helsingfors förvaltningsdomstol i 37 § 1 mom., 38 § 2 mom. och 40
§ 4 mom. tullagen och länsrätten med förvaltningsdomstolen i 39 § 1 mom. och 40 § 1, 3 och 4 mom. tullagen.

Ändringar på grund av tullverkets nya tjänstebenämningar samt Tullstyrelsens nuvarande avdelnings- och
enhetsindelning

Tullens nya tjänstebenämningsreform har ännu inte trätt i kraft, men på grund av reformen har ändringar gjorts i 15 §,
20 d § 1 och 2 mom., 20 f § 2 mom., 20 g § 1 mom. 20 h § 1 mom., 28 § 3 mom. och 43 § 3 mom. tullagen samt i
kap.1 6 § 3 punkten tvångmedelslagen. Därtill har nämnda lagrum och kap. 5 a 5 § 3 mom. och 14 § 1 mom. i
tvångsmedelslagen ändrats till att motsvara den nya avdelnings- och enhetsindelningen vid Tullstyrelsen.

Ikraftträdande

Ovan nämnda ndringar i tullagen och tvångsmedelslagen trädde i kraft den 1 januari 2004.

AOL, 10/010/12.1.2004



Ändringarna i tullagen 1299/2003
Ändringarna i tvångsmedelslagen 1300/2003



Nr 10

Tullkvoter för 2004: bearbetade jordbruksprodukter
från Norge
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 2195/2003 om öppnande för år 2004 av
tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Norge.
Förordningen finns publicerad i EUT nr L 328/17.12.2003. Den trädde i kraft den 20 december 2003 och tillämpas
från den 1 januari 2004.

För produkterna öppnas tullkvoter enligt bilagan nedan för tiden 1.1. - 31.12.2004.

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/ Pirjo Nyberg, 1/787/04

Bilaga: EUT L 328/17.12.2003, sid. 16



Nr 11

Tullkvoter för äggprodukter: underindelning av
löpnummer
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 2230/2003 om underindelning av
löpnummer i fråga om sådana tullkvoter för äggprodukter med ursprung i Estland, Polen, Tjeckien och Slovakien som
omfattar flera äggprodukter med olika omräkningskoefficienter. Förordningen finns publicerad i EUT nr L
339/24.12.2003. Den trädde i kraft den 31 december 2003 och tillämpas från den 1 januari 2004.

Löpnumren i bilagan nedan skall underindelas i enlighet med bilagan.

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/ Pirjo Nyberg, 2/787/04

Bilaga: EUT nr L 339/24.12.2003, sid. 15



Nr 12

Tullkvoter för 2004: bearbetade jordbruksprodukter
från Schweiz
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 2232/2003 om öppnande för år 2004 av
tullkvoter för bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz. Förordningen finns publicerad i EUT nr L
339/24.12.2003. Den trädde i kraft den 27 december 2003 och tillämpas från den 1 januari 2004.

För produkterna öppnas tullkvoter enligt bilagan nedan för tiden 1.1. - 31.12.2004.

Vid import av produkterna i tabell 2 i bilagan tillämpas en tullsats på 9,1 % för den del som överstiger den tullfria
kvoten.

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/ Pirjo Nyberg, 4/787/04

Bilaga: EUT L 339/24.12.2003, sid. 21



Nr 13

Tullkvoter för får, getter samt fårkött och getkött
Europeiska gemenskapernas kommission har genom förordning (EG) nr 2233/2003 (EUT nr L 339/ 24.12.2003)
öppnat tullkvoter för får, getter, fårkött och getkött. Förordningen trädde i kraft den 31 december 2003 och den
tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2004. För Tjeckien, Slovenien och Slovakien gäller förordningen fram till den 30 april
2004 under förutsättning att anslutningsfördraget för dessa länder träder i kraft.

Tullkvoterna som anges i bilagan öppnas för perioden 1 januari-31 december 2004. De kvantiteter kött med
KN-nummer 0204, uttryckta i slaktviktsekvivalent, och de kvantiteter levande djur med KN-nummer 0104 10 30,
0104 10 80 och 0104 20 90, som får importeras, samt den tull som skall tillämpas på denna import, fastställs i bilagan.

Tullkvoterna förvaltas enligt "först-till-kvarn-principen". Importlicens krävs inte. Undantag utgör landgrupp 1 där det
för Australien och Nya Zeeland fastställts tullkvoter som förvaltas med importlicenser fram till 30 april 2004. Fr.o.m.
1 maj 2004 skall också dessa kvoter förvaltas med kvotregister.

Utnyttjandet av de tullkvoter som anges i bilagan och som förvaltas med kvotregister får ske på villkor att ett giltigt
ursprungsbevis som utfärdats av de behöriga myndigheterna i ett tredje land visas upp (se artikel 6 punkt 2 i
förordningen). För fårköttsprodukter (landgrupp 4, KN-nummer ex 0204, ex 0201 99 21 och ex 0201 99 29) skall
ursprungsbeviset innehålla uppgift om huruvida fåren är tamfår eller andra får än tamfår.

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/ Pirjo Nyberg, 5/787/04

Bilaga: EUT nr L 339/24.12.2003, sid.25-26



Nr 14

Tullkvoter för 2004: livsmedelsberedningar från Island
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 2269/2003 om öppnande för år 2004 av
tullkvoter för livsmedelsberedningar med ursprung i Island. Förordningen finns publicerad i EUT nr L
336/23.12.2003. Den trädde i kraft den 26 december 2003 och tillämpas från den 1 januari 2004.

För produkterna öppnas en tullkvot enligt bilagan nedan.

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/ Pirjo Nyberg, 6/787/04

Bilaga: EUT nrL 336/23.12.2003, sid. 26



Nr 15

Tullkvoter för 2004: livsmedelsberedningar från Norge
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 2270/2003 om öppnande för år 2004 av
tullkvoter för livsmedelsberedningar med ursprung i Norge. Förordningen finns publicerad i EUT nr L
336/23.12.2003. Den trädde i kraft den 26 december 2003 och tillämpas från den 1 januari 2004.

För produkterna öppnas en tullkvot enligt bilagan nedan.

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/ Pirjo Nyberg, 7/787/04

Bilaga: EUT nr L 336/23.12.2003, sid. 28



Nr 16

Tullkvoter för 2004: pastaprodukter från Turkiet
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 2272/2003 om öppnande för år 2004 av
tullkvoter för pastaprodukter med ursprung i Turkiet. Förordningen finns publicerad i EUT nr L 336/23.12.2003. Den
trädde i kraft den 26 december 2003 och tillämpas från den 1 januari 2004.

För produkterna öppnas en tullkvot enligt bilagan nedan. För att kvoten skall kunna utnyttjas, skall ett varucertifikat
A.TR visas upp.

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/ Pirjo Nyberg, 9/787/04

Bilaga: EUT nr L 336/23.12.2003, sid. 32



Nr 17

Tullkvoter 1.1. - 30.4.2004: vissa produkter från
Tjeckien och Slovakien
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 2231/2003 om öppnande av tullkvoter för
vissa produkter med ursprung i Tjeckien och Slovakien. Förordningen finns publicerad i EUT nr L 339/24.12.2003.
Den trädde i kraft den 27 december 2003 och tillämpas från den 1 januari 2004.

För produkterna öppnas tullkvoter enligt bilagorna I och II nedan för tiden 1.1. - 30.4.2004.

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/ Pirjo Nyberg, 3/787/04

Bilaga: EUT nr L 339/24.12.2003, sid. 18-19



Nr 18

Tullkvoter för 2004: bearbetade jordbruksprodukter
från Rumänien
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 2271/2003 om öppnande för år 2004 av
tullkvoter för bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Rumänien. Förordningen finns publicerad i EUT nr L
336/23.12.2003. Den trädde i kraft den 26 december 2003 och tillämpas från den 1 januari 2004.

För produkterna öppnas tullkvoter enligt bilagan nedan.

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/ Pirjo Nyberg, 8/787/04

Bilaga: EUT nr L 336/23.12.2003, sid. 30



Nr 19

Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
januari 2004
Tullstyrelsen fastställer med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) och artikel 171 i tillämpningsförordningen för
tullkodexen följande ändrade omräkningskurser. Dessa omräkningskurser skall tillämpas, om inte annat meddelas, på
varor som i Finland under tiden 21 - 31 januari 2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Teheran IRR 10540,71

Pretoria ZAR 8,7872

RV/MA, 12/010/15.1.2004



Nr 20

Ändringar till i 20 § bilskattelagen avsedda
omräkningskurser i januari 2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms, skall det vid omräkning av belopp
som uttryckts i utländsk valuta användas samma ändrade omräkningskurser, som publicerats i Tullstyrelsens cirkulär
nr 12/010/04. Dessa ändrade omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för vilka en
bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts under tiden 21 - 31 januari 2003.

RV/MA, 13/010/15.1.2004



Nr 21

Ändringar i frihandeln och tillstånden att verka som
godkänd exportör
1. De nya medlemsländernas inverkan på EU:s frihandel

När de nya medlemsländerna (Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Estland, Lettland, Litauen, Malta och
Cypern) ansluter sig till EU den 1 maj 2004, blir handeln med dem internhandel och EU:s avtal om frihandel med dem
upphör att gälla. Då används de urspungshandlingar som berättigar till förmånsbehandling, t.ex. varucertifikat EUR.1
eller fakturadeklrationer inte längre i normala fall i handeln mellan dessa länder och nuvarande EU. Frihandeln
fortsätter dock så som tidigare med andra avtalsländer.

Varors ursaprungsstatus bevisas medlemsländerna emellan med leverantörsdeklarationer, som fr.o.m. den 1 maj 2004
alltså börjar användas också med de nya medlemländerna.

Information om övergångsbestämmelser och andra ändringar gällande de nya EU-länderna ges senare.

2. Nationell landkod i samband med tillståndsnummer

I samband med godkända exportörers tillståndsnummer kommer enligt kommissionens rekommendation anges en
nationell landkod, som för Finland är FI. Avsikten är att koden tas i bruk senast den 1 maj 2004, men godkända
exportörer kan börja använda koden genast med stöd av detta meddelande så att de anger koden och ett snedstreck
framför sitt tillståndsnummer (t.ex. FI/106/110).

3. Granskning av uppgifterna i tillståndsbesluten

I samband med gemenskapens utvidgning är det ändamålsenligt att vissa uppgifter i godkända exportörer tillstånd
granskas. Därför sänder tulldistrikten (i fråga om godkända exportörer på gemenskapsnivå Tullstyrelsen) senast i
slutet av februari till tillståndshavarna ett brev med begäran att dessa uppgifter granskas. Fastän tillståndshavare efter
utvidgningen inte skulle idka export till de länder som EU slutit ett frihandelsavtal med, betyder detta nödvändigtvis
inte att tillståndet återkallas, om det är sannolikt att export i fortsättningen kommer att idkas till dessa länder.

Om ett tillstånd beviljats ett företag som sedermera i samband med fusion eller annan företagsändring juridiskt blivit
ett nytt företag med ett nytt företagsnummer, skall företaget ansöka om ett nytt tillstånd enligt normalt
ansökningsförfarande. I samband med ändringar i tillståndsuppgifterna skall en anmälan om ändringarna alltid göras
till den tullmyndighet som beviljat tillståndet.

Fastän inga ändringar skett i tillståndsvillkoren eller kontankuppgifterna, ombedes tillståndshavarna i alla fall besvara
inom en viss tid och bekräfta uppgifternas riktighet.

I de flesta fall kan gällande tillstånd användas utan att de förnyas. Om tillståndsvillkoren fortfarande gäller, skall
tillståndshavaren bara i början av sitt tillståndsnummer senast den 1 maj 2004 ange landkoden (se ovan). I stämplarna
för självbestyrkande (handeln med Tunisien, Marocko och Turkiet) finns landkoden redan med, så stämplarna
behöver inte ändras.

Mera information om godkända exportörers tillstånd och andra ärenden gällande frihandeln och ursprungsreglerna ges
av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

RV/SL, 17/010/19.1.2004



Nr 22

GSP-ordningen
Tillämpningstiden för förordningen (åren 2002 - 2004) om gemenskapens ordning med allmänna tullförmåner (GSP)
har förlängts tills slutet av år 2005. De indragningar (gradering) och återinföranden (degradering) av tullförmåner som
träder ikraft från början av år 2005 har publicerats. Dessutom har Sri Lanka beviljats ytterligare förmåner med stöd av
stimulansordningen till skydd för arbetstagares rättigheter.

Förlängning av tillämpningstiden till slutet av år 2005

Tillämpningstiden för den nu gällande förordningen (EG) nr 2501/2001 om GSP-ordningen har förlängts tills slutet av
år 2005 genom rådets förordning (EG) nr 2211/2003 (EUT L 332, 19.12.2003). Även grunderna för indragningen och
återinförandet av tullförmåner har ändrats genom ändring av artikel 12.3 i förordning nr 2501/2001. Nytt är nu det att
indragning och återinföring av tullförmåner inom specifika produktområden inte alls tillämpas på sådana
förmånsländer ifrån vilka importen till gemenskapen är mycket liten (under 1 % av värdet av totalimporten till
gemenskapen av produkter som omfattas av preferenssystemet). Även förmåner som redan dragits in ifrån sådana
länder återinförs (bilaga I, kolumn D i förordning nr 2501/2001). Även den särskilda stimulansordningen till skydd för
arbetstagares rättigheter har effektiverats (artikel 14.2 i förordning nr 2501/2001). Förordning nr 2211/2003 trädde i
kraft den 22 december 2003.

Indragning och återinförande av förmåner från början av år 2005

Indragningar (gradering) och återinföranden (degradering) av förmåner från början av år 2005 har verkställts genom
kommissionens förordning (EG) nr 2331/2003 (EUT L 346, 31.12.2003).

Förmånsländer för vilka något produktområde inte längre skall omfattas av förmåner från början av år 2005 är
följande: Brasilien, Kina, Meksiko, Pakistan, Ryssland och Thailand (cirkulärets BILAGA 3).

Förmånsländer för vilka något produktområde skall återinföras till att omfattas av förmåner från början av år 2005 är
följande: Brasilien, Indien och Thailand (cirkulärets BILAGA 4)

Förmånsländer för vilka alla de tullförmåner som tidigare dragits in i enlighet med kolumn D på grund av liten import
skall återinföras (artikel 12.3) är följande: Argentina, Brunei, Chile, Costa Rica, Filippinerna, Iran, Colombia, Kuwait,
Macao, Mauritius, Ukraina, Uruguay och Vitryssland (cirkulärets BILAGA 4).

Exempelvis i Ukraina och Vitryssland tas produktområdena II och XXVI inte alls i beaktande i den allmänna
ordningen (kolumn C, bilaga I i förordning nr 2501/2001). Sådana produktområden som lämnats utanför ordningen
återinförs inte till att omfattas av förmånen på grund av liten import.

Som bilaga III till förordning nr 2331/2003 finns den i sin helhet förnyade land- och produktområdespecifika bilaga I
till förordning nr 2501/2001, som alltså tillämpas först från och med den 1 januari 2005. I den förnyade bilagan har de
ovan nämnda land- och produktområdespecifika förändringarna av förmåner tagits i beaktande.

Förordning nr 2331/2003 gällande indragningar och återinföranden av förmåner träder i kraft den 1 januari 2005.

Sri Lanka

Gemenskapens GSP-ordning innefattar särskilda stimulansordningar, med stöd av vilka förmånsländer kan beviljas
ytterligare förmåner (större tullnedsättningar). Villkoren för stimulansordningen till skydd för arbetstagares rättigheter
uppfylls för Sri Lankas del. På grund av detta har kommissionen genom sin förordning (EG) nr 2342/2003 (EUT L
346, 31.12.2003) beviljat Sri Lanka de ytterligare förmåner som denna stimulansordning berättigar till. Förordningen
träder i kraft den 1 februari 2004 och den skall tillämpas fram till det att den nuvarande GSP-förordningens
(2501/2001) giltighetstid löper ut, dvs. tills slutet av år 2005. För att dessa ytterligare förmåner skall kunna beviljas i
gemenskapen bör det finnas en särskild hänvisning i A-ursprungsintyget (Form A). Hänvisningen skall införas i fält nr
4 i intyget eller i fakturadeklarationen enligt följande:



" ILO:s konventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 - Avdelning III avsnitt 1 i rådets förordning (EG) nr
2501/2001"

" ILO Conventions No 29, No 87, No 98, No 100, No 105, No 111, No 138, No 182 - Title III, Section 1, of Council
Regulation (EC) No 2501/2001 "

Stimulansordningen till skydd för arbetstagares rättigheter omfattar inte de produktområden som i kolumn C, bilaga I i
förordning nr 2501/2001 för det ifrågavarande ursprungslandets del inte alls tas i beaktande i den allmänna ordningen.
Produktområden som tas i beaktande för de olika ländernas del i ordningen till skydd för arbetstagares rättigheter
räknas upp i bilaga I, kolumn F i förordning nr 2501/2001 (inklusive ändringar). Bilaga I, som skulle innehålla de
diskuterade tilläggen gällande Sri Lanka, har tillsvidare inte publicerats.

Förutom Sri Lanka har endast Republiken Moldavien beviljats ytterligare förmåner enligt stimulansordningen till
skydd för arbetstagares rättigheter. Tillsvidare har inget utvecklingsland beviljats ytterligare förmåner på basis av den
särskilda stimulansordningen till skydd för miljön.

Minsta tullbelopp som uppbärs

I GSP-ordningen kan den allmänna tullen för tredje länder nedsättas (eller avskaffas helt) på basis av allmän ordning,
särskild stimulansordning, särskild ordning för de minst utvecklade länderna eller särskild ordning för att bekämpa
tillverkning av och handel med narkotika.

Om den nedsatta värdetullen är högst 1 % upphävs tullen helt, dvs. tull uppbärs inte. Om den nedsatta kvantitetstullen
är högst 2 euro/enhet upphävs tullen helt, dvs. tull uppbärs inte. Den slutgiltiga förmånstullen, beräknad enligt
bestämmelserna, skall endast ha en decimal.

Temporär indragning av förmåner

Tullförmånerna enligt GSP-ordningen kan temporärt dras in gällande antingen alla eller vissa produkter med ursprung
i förmånsländer, bland annat då det är fråga om allvarliga och upprepade brott mot organisationsfriheten.
Kommissionen har fått information om att föreningsfriheten kränks i Vitryssland. Kommissionen meddelar i sitt beslut
(2004/23/EG, EUT L 5, 9.1.2004) att den inleder en undersökning rörande påstådd kränkning av föreningsfriheten i
Vitryssland. Om undersökningen leder till en temporär indragning av tullförmånerna meddelas detta separat.

Graderingssituationen innevarande år 2004

Som bilaga III till förordning 815/2003 (EUT L 116, 13.5.2003) finns en tabell, i vilken alla de produktområden som
inte längre omfattas av förmåner presenteras enligt land (cirkulärets BILAGA 2). Denna tabell har inte ändrats vid
årsskiftet 2003/2004. Det bör dock tas i beaktande att förmånerna för vissa länder och produktområden som i denna
tabell antecknats som indragna just nu endast delvis dragits in (50 %), och att denna delvis indragna förmån dras in
helt (100 %) först från och med den 1 maj 2004. Det finns en sammanfattande lista på sådana produkter i bilaga I till
förordning 815/2003 (cirkulärets BILAGA 1 och bilaga I i TMD nr 117/2003).

Tilläggsuppgifter ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

RV/LL, 11/010/16.1.2004

BILAGA 1: EUT L 116, 13.5.2003 bilaga 1, sidan 4 (publicerad i TMD redan före detta), sektorer för vilka
tullförmåner skall dras in

BILAGA 2: EUT L 116, 13.5.2003 bilaga III "bilaga I", sidan 6 och framåt (sammanlagt 6 sidor)

BILAGA 3: EUT L 346, 31.12.2003 bilaga 1, sidan 4

BILAGA 4: EUT L 346, 31.12.2003 bilaga II, sidan 5



Nr 23

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 23 december 2003 förordning (EG) nr 2343/2003 (EUT nr L
346/2003) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. Förordningen
träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 31 december 2003.
Den tillämpas således på varor som tullklareras den 20 januari 2004 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader.

RV/MKi, 15/010/14.1.2004

Bilaga: EUT nr L 346/2003,31.12.2003, sid. 37

 

Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 23 december 2003 förordning (EG) nr 2345/2003 (EUT nr L
346/2003) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. Förordningen
träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 31 december 2003.
Den tillämpas således på varor som tullklareras den 20 januari 2004 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader.

RV/MKi, 16/010/14.1.2004

Bilaga: EUT nr L 346/2003,31.12.2003, sid. 42-43

 



Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Del 1 och 2
Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.1.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

0204 23 00 11 - - - Av tamfår:
0204 23 00 11 - - - - Av lamm 12,8+311,8 

eur/100kg; K:0 
(092015) (092171) 

(092175)

1, 5

0204 23 00 19 - - - - Annat 12,8+311,8 
eur/100kg; K:0 
(092015) (092171) 

(092175)

1, 5

0204 23 00 91 - - - Annat:
0204 23 00 91 - - - - Av lamm 12,8+311,8 

eur/100kg; K:0 
(092015) (092171) 

(092175)

1, 5

0204 23 00 99 - - - - Annat 12,8+311,8 
eur/100kg; K:0 
(092015) (092171) 

(092175)

1, 5

Undernumren 0204 23 00 10  och  0204 23 00 90 upphörde att gälla 31.12.2003

0204 50 39 00 - - - - Benfria styckningsdelar:
0204 50 39 10 - - - - - Killingkött (TN075) 12,8+311,8 

eur/100kg; K:0 
(092015) (092171) 

(092175)

1, 5

0204 50 39 90 - - - - - Annat 12,8+311,8 
eur/100kg; K:0 
(092015) (092171) 

(092175)

1, 5

0204 50 79 00 - - - - Benfria styckningsdelar:
0204 50 79 10 - - - - - Killingkött (TN075) 12,8+234,5 

eur/100kg; K:0 
(092015) (092171) 

(092175)

1, 5

0204 50 79 90 - - - - - Annat 12,8+234,5 
eur/100kg; K:0 
(092015) (092171) 

(092175)

1, 5

0210 99 29 11 - - - - - - Av tamfår:
0210 99 29 11 - - - - - - - Av lamm 311,8 eur/100 kg 1, 5
0210 99 29 19 - - - - - - - Annat 311,8 eur/100 kg 1, 5
0210 99 29 91 - - - - - - Annat:
0210 99 29 91 - - - - - - - Av lamm 311,8 eur/100 kg 1, 5
0210 99 29 99 - - - - - - - Annat 311,8 eur/100 kg 1, 5
Undernumren 0210 99 29 10  och  0210 0210 99 29 90 upphörde att gälla 31.12.2003



2008 99 67 45 - - - - - - Plommon och sviskon:
2008 99 67 45 - - - - - - - Flingor och pulver, med eller utan 

tillsats av stärkelse
20,8  1

2008 99 67 47 - - - - - - - Andra 20,8  1
2008 99 67 91 - - - - - - Andra: 20,8  1
2008 99 67 91 - - - - - - - Flingor och pulver, med eller utan 

tillsats av stärkelse
20,8  1

2008 99 67 99 - - - - - - - Andra 20,8  1
Undernumren 2008 99 67 40  och  2008 99 67 90 upphörde att gälla 31.12.2003

2905 49 80 00 - - - Andra:
2905 49 80 11 - - - - Glycerolestrar av syrafunktionella före-

ningar enligt nr 2904:
2905 49 80 11 - - - - - Med sulfohalogenderivat 5,5 1, 4, 5
2905 49 80 19 - - - - - Andra 5,5 1, 4, 5
2905 49 80 90 - - - - Andra 5,5 1, 4, 5
7326 90 98 00 - - - Andra:
7326 90 98 10 - - - - Hylsor, flänsar och andra anordningar 

för fastsättning, hopsättning eller särhåll-
ning, för användning i vissa flygplansty-
per (TN003)(TN026)

2,7; S:0 1

7326 90 98 20 - - - - Anordningar för stuvning av last och 
fasthållande av fraktgods, för vissa 
flygplanstyper (TN003)(TN026)

2,7; S:0 1

7326 90 98 30 - - - - Kulor som används i fraktlastningssys-
tem i vissa flygplanstyper (TN003)(TN026)

2,7; S:0 1

7326 90 98 90 - - - - Andra 2,7  1

Kommissionen har strukit följande undernummer ur Taric-databasen:

2619 00 80 10  och  2619 00 80 90

2901 10 00 10,  2901 10 00 90, 2901 21 00 10, 2901 21 00 90  och  2932 99 85 20

5111 11 00 10,  5111 11 00 91  och  5111 11 00 99 
5111 19 10 10,  5111 19 10 91  och  5111 19 10 99 
5112 11 00 10  och  5112 11 00 90 
5112 19 10 10  och  5112 19 10 90
5112 19 90 10  och  5112 19 90 90

Fotnotsförteckning
Ny fotnot (gäller fr.o.m. 1.1.2004):
TN 075 
Med ’killing’ avses upp till ett år gamla getter.

Ändringar till exportbidragsnomenklatur (Bilaga 3.3) 
Komissionens förordning (EG) nr  2180/2003 (L 335, 22.12.2003)
gäller fr.o.m. 1.1.2004:

sid. 3.3 - 4
- - - Korn 

ex 1104 19 69 - - - - Bearbetad till flingor:
1104 19 69 9100 - - - - - Med en  askhalt beräkand på torrsubstansen av högst 1 viktpro-

cent och med en råfiberhalt beräknad på  torrsubstansen av 
högst 0,9 viktprocent (NX001)



sid. 3.3 - 5
ex 1702 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i 

fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen 
eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; 
sockerkulör:

ex 1702 90 - Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersi-
rapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på 
torrsubstansen:

sid. 3.3 - 8
- - Andra med en genomsnittlig andel magert nötkött (fettet borträknat) 

på minst 55 %, varje slaktstycke separat förpackat (NX 016):
 

sid. 3.3 - 10
- - - - - -  Med en bindväv/protein kvot av mer än 0,35 men mindre än 

0,45 och innehållande följande viktprocent kött av nötkreatur 
och andra oxdjur (med undantag av slaktbiprodukter och 
fett):

sid. 3.3 - 30
1702 60 - Annan fruktos samt sirap och andra lösningar av fruktos, innehållande 

mer än 50 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen med undan-
tag av invertsocker:

ex 1702 90 - Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersi-
rapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på 
torrsubstansen: 

sid. 3.3 - 31
2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan 

tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
- Druvsaft (inbegripet druvmust):

2009 69 - - muut 
- - - Med ett Brixal av mer än 67:

2009 69 11 - - - - Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 euro: 
2009 69 11 9100 - - - - - Koncentrerad druvmust som motsvarar definitionen i punkt 6 i 

bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (NX 046) 
2009 69 19 - - - - Annan: 
2009 69 19 9100 - - - - - Koncentrerad druvmust som motsvarar definitionen i punkt 6 i 

bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (NX 046) 
- - - Med ett Brixtal av mer än 30 men högst 67:
- - - - Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 euro:

2009 69 51 - - - - - Koncentrerad:
2009 69 51 9100 - - - - - - Koncentrerad druvmust som motsvarar definitionen i punkt 6 i 

bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (NX 046) 
- - - - Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 euro:
- - - - - Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent:

2009 69 71 - - - - - - Koncentrerad:
2009 69 71 9100 - - - - - - - Koncentrerad druvmust som motsvarar definitionen i punkt 6 

i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (NX 046) 

Förfrågningar:     Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och
 Päivi Suuronen, tfn 020 492 6309 eller

e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

RV/LK, 14/010/15.1.2004
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Antidumpningsåtgärder
Slutgiltig antidumpningstull på kisel med ursprung i Ryssland

Den slutgiltiga antidumpningstullen, som införts genom rådets förordning (EG) nr 2229/2003 (EUT nr L 339,
24.12.2003), tas ut vid import av kisel med KN-nummer 2804 69 00.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 25 december 2003 och är följande:

Tillverkare Tullsats Taric-tiläggssnummer

OJSC Bratsk Aluminium
Plant,Bratsk,
Irkutskregionen, Ryssland

23,6 % A 464

SKU LLC,
Sual-Kremny-Ural,
Kamensk, Uralregionen,
Ryssland samt

22,7 % A 465

ZAO KREMNY, Irkutsk,
Irkutskregionen, Ryssland

- " - - " -

Alla övriga företag 23,6 % A 999

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära tullen (TMD nr 133/2003) tas ut slutgiltigt och de
överstigande beloppen frisläpps.

Ändring av förordningen om antidumpningsåtgärderna vid import av rördelar med ursprung i Kina och
Thailand

Rådet har i förordning (EG) nr 452/2003 (EUT L 69, 13.3.2003) ansett att verkan av sådana antidumpnings- och
utjämningsåtgärder och skyddsåtgärder som samtidigt tillämpas på en och samma produkt kan vara större än det som
strävan att skydda gemenskapshandeln förutsätter.

Därför är det viktigt att specificera de antidumpningsåtgärder som borde tillämpas, om skyddstullkvoterna tagit slut
eller om kvottilldelning inte söks eller om tillstånd till kvottilldelning inte beviljas.

I sådana fall där både antidumpningstull och skyddstull normalt blir tillämpliga och där antidumpninstullen är högst
lika stor som skyddstullen är det ändamålsenligt att inte uppbära anstidumpningstullen. Om antidumpningstullen är
högre än skyddstullen, är det ändamålsenligt att ta ut bara den del av antidumpningstullen som överstiger
skyddstullen.

Med stöd av ovan sagda ändras genom rådets förordning (EG) nr 2212/2003 (EUT L 332, 19.12.2003)
antidumpningsförordning 964/2003, som gäller vissa rördelar av järn eller stål.

Förordningen tillämpas från den 7 juni 2003.

Nya antidumpningsåtgärder



- vid import av polyesterstapelfibrer (KN-nummer 5503 20 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina och Saudiarabien
har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts (EUT nr C 309, 19.12.2003)

- vid import av polyesterstapelfibrer (KN-nummer 5503 20 00) med ursprung i Republiken Korea och Taiwan har en
interimsöversyn inletts (EUT nr C 309, 19.12.2003)

- vid import av kiselkarbid (KN-nummer 2849 20 00) med ursprung i Ukraina har en partiell interimsöversyn inletts
(EUT nr C 3, 7.1.2004).

Antidumpningsåtgärder som avslutats

- antidumpningsåtgärderna (interimsöversyn och översyn vid giltighetens utgång) vid import av sänglinne av bomull
(Taric-nummer 6302 21 00 81, 6302 21 00 89, 6302 22 90 19, 6302 31 10 90, 6302 31 90 90 och 6302 32 90 19) med
ursprung i Indien avslutades den 21 december 2003. Nya antidumpningsåtgärder har inte införts (EUT nr L 333,
20.12.2003).

- antidumpningsåtgärderna (partiell interimsöversyn) vid import av karbamid (KN-nummer 3102 10 10 och 3102 10
90) med ursprung i Ryssland avslutades den 25 december 2003. Antidumpningstullen ändrades inte (EUT nr L 339,
24.12.2003).

HS/MSR, 2/2004, 19.1.2004
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Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i
januari 2004
Tullstyrelsen fastställer med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) och artikel 171 i tillämpningsförordningen för
tullkodexen följande ändrade omräkningskurs. Denna omräkningskurs skall tillämpas, om inte annat meddelas, på
varor som i Finland under tiden 28 - 31 januari 2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Ankara TRL 1677660,0

RV/MA, 21/010/22.1.2004
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Ändring till i 20 § bilskattelagen avsedda
omräkningskurser i januari 2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms, skall det vid omräkning av belopp
som uttryckts i utländsk valuta användas samma ändrade omräkningskurs, som publicerats i Tullstyrelsens cirkulär nr
21/010/04. Denna ändrade omräkningskurs skall användas vid beskattning av fordon för vilka en bilskattedeklaration
avges eller borde ha avgetts under tiden 28 - 31 januari 2003.

RV/MA, 22/010/22.1.2004
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Omräkningskurser som skall tillämpas vid
fastställande av tullvärdet i februari 2004
Tullstyrelsen bekräftar med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) följande omräkningskurser som baserar sig på
artikel 35 i tullkodexen och artiklarna 168-171 i tillämpningsförordningen och som skall tillämpas vid fastställande av
tullvärdet på importerad vara. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland
under tiden 1.2. - 29.2.2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,2563 USD).

New York USD 1,2563

Montreal CAD 1,6228

London GBP 0,687

Stockholm SEK 9,1299

Oslo NOK 8,611

Köpenhamn DKK 7,4272

Reykjavik ISK 83,95

Zürich CHF 1,5637

Tokyo JPY 134,25

Melbourne AUD 1,6168

Hongkong HKD 9,6131

Pretoria ZAR 8,6885

Jeddah SAR 4,656

Casablanca MAD 10,7717

Kuwait KWD 0,3666



Abu Dhabi AED 4,5806

Singapore SGD 2,1268

Bombay INR 53,211

Teheran IRR 10486,5

Kuala Lumpur MYR 4,7907

Beijing CNY 10,4349

Bangkok THB 48,588

Wellington NZD 1,8576

Tunis TND 1,5185

Ankara TRL 1677660,0

Kairo EGP 7,7596

Moskva RUB 33,782

Budapest HUF 262,65

Prag CZK 32,42

Valetta MTL 0,4179

Nicosia CYP 0,56322

Tallinn EEK 15,4816

Riga LVL 0,6673

Vilnius LTL 3,4289

Warszawa PLN 4,6643



Bratislava SKK 40,085

RV/MA, 23/010/22.1.2004
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I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i
februari 2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms skall det i februari 2004 vid
omräkning av belopp som uttryckts i utländsk valuta användas samma omräkningskurser, som finns publicerade i
Tullstyrelsens cirkulär nr 23/010/22.1.2004. Dessa omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för
vilka en bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts i februari 2004.

RV/MA, 24/010/22.1.2004
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Ändringar i tillämpningskodexen
Temporär import

Enligt Istanbulkonventionen avses med kommersiellt bruk av transportmedel endast transport av personer mot
ersättning. Eftersom det inte är berättigat att begreppet kommersiellt bruk har olika definitioner, skall definitionen i
förordning (EEG) nr 2454/93 ändras.

Därför ersätts artikel 555.1 a i tillämpningskodexen med följande:

"a) kommersiellt bruk: användning av transportmedel för transport av personer mot ersättning eller för transport av
varor för industriellt eller kommersiellt syfte, mot ersättning eller utan;"

Ändringen (kommissionens förordning (EG) nr 2286/2003; EUT nr L 343; 31.12.2003) träder i kraft den sjunde dagen
efter publiceringen i EUT.

RV/MA, 20/010/20.1.2004
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En ny blankett tas i bruk 1.2.2004 vid ansökan av
bindande klassificeringsbesked
Tullstyrelsen utfärdar med stöd av artikel 11 i förordning nr 2913/92 om gemenskapens tullkodex bindande
klassificeringsbesked om varukoder som skall tillämpas vid import och export av varor. Klassificeringsbeskeden
utfärdas efter ansökan som skall göras skriftligen och inlämnas till Tullstyrelsen.

EU:s kommission har beslutat att förnya ansökningsblanketten för bindande klassificeringsbesked. I kommissionens
förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343/31.12.2003) föreskrivs om den nya blanketten.

Ändringens huvudsakliga innebörd är att alla medlemsländer tar i bruk en ny blankett för ansökan om bindande
klassificeringsbesked den 1 februari 2004. En modell för blanketten finns i bilaga 1b till ovan nämnda förordning.
Andra bestämmelser om ansökan av klassificeringsbesked har inte ändrats.

Nya ansökningsblanketter finns att få vid Tullstyrelsens registratorskontor och tullanstalterna. Blankettmodellen finns
också på Tullens Internet-sidor (www.tulli.fi), varifrån den kan skrivas ut och skickas ifylld till Tullstyrelsen i
pappersform. Tills vidare är det inte möjligt att skicka blanketten elektroniskt.

Med tanke på ifyllande av blanketten vill Tullstyrelsen framhäva att det är ytterst viktigt att man anger en så
noggrann varubeskrivning som möjligt. I vissa fall är det nödvändigt att man bifogar varuprover och broschyrer till
ansökan. Om den sökande vill att vissa uppgifter om varan skall förbli konfidentiella skall detta anges på respektive
ställe i blanketten. Sökanden skall i sin ansökan också ange om han redan tidigare ansökt om bindande
klassificeringsbesked för samma vara eller om han vet att andra aktörer fått bindande klassificeringsbesked för samma
vara.

Ytterligare information om ansökan av bindande klassificeringsbesked ges av tariffenheten vid Tullstyrelsen,
tullrådgivningen och lokala tullanstalter.

RV/HRO, 19/010/21.1.2004

Bilaga: Blankett 677r-04



Nr 32

Avtalet mellan gemenskapen och Chile; förklarande
anmärkningar
Bestämmelserna om handel i associeringsavtalet mellan gemenskapen och Chile (EUT L 352, 30.12.2002) har
tillämpats interimistiskt fr.o.m. 1.2.2003 innan avtalet träder i kraft (TMD 37/03). Vid import av produkter med
ursprung i Chile får även gemenskapens ordning med allmänna tullförmåner (GSP, ursprungsintyg A, dvs Form A)
fortfarande tillämpas.

Förklarande anmärkningar

Avtalets bilaga III som berör ursprungsregler (artikel 39) innehåller ett omnämnande om att parterna skall komma
överens om "förklarande anmärkningar" avseende tolkning, tillämpning och förvaltning av bilagan. Meningen med
dessa gemensamma anmärkningar är att underlätta tillämpningen av avtalets ursprungsregler. De förklarande
anmärkningarna (2003/C 321/06) har publicerats i EUT C 321 den 31 december 2003 och finns nedan i bilaga 1.

Anmärkningarna gäller närmast frågor i samband med ursprungsdeklarationer (varucertifikat EUR.1 och
fakturadeklaration). Anmärkningarna är till största delen enhetliga med de anmärkningar som tillämpas i samband
med de paneuropeiska ursprungsreglerna (1999/C 90/07, EUT C 90, 31.3.1999, TMD 101/2000).

Helt framställda produkter - jakt

Avtalets ursprungsregel om helt framställda produkter från fiske begränsar inte havsområden till parternas
territorialvatten och exterritorialvatten. I bestämmelsen nämns endast produkter som har "hämtats ur havet av deras
fartyg". Beträffande bestämmelsen (artikel 4.1.e) har en förklarande anmärkning utfärdats enligt vilken ordet " jakt"
också omfattar produkter från fiske som har bedrivits i gemenskapens eller Chiles inlandsvatten (sjöar och
vattendrag).

Faktura från ett tredje land

Avtalsenlig förmånsbehandling kan tillämpas på basis av varucertifikat EUR.1 även när fakturan som fogas till
varucertifikatet är upprättad i ett tredje land (artikel 16). Då skall man se till att uppgifterna om varan i
varucertifikatet EUR.1 och i fakturan är tillräckligt detaljerade för att man i importlandet obestridligt kan konstatera
att det gäller en och samma vara. Varorna skall dock transporteras enligt bestämmelserna om direkttransport direkt
från Chile till gemenskapen eller tvärtom.

Förkortningar för gemenskapen och Chile

I fält 4 i EUR.1 varucertifikatet kan man ange ursprunget för gemenskapens ursprungsprodukter alternativt:

- gemenskapen, (the Community) eller

- både medlemsstaten eller gemenskapen eller

- Europeiska gemenskapen (The European Community), Europeiska unionen (the European Union) eller
förkortningar såsom EG (EC) eller EU

Chile kan också på motsvarande sätt anges som ursprungsland genom att använda de officiella förkortningarna CL (=
ISO alpha-2) och CHL (= ISO alpha-3).

Att ange varukod i varucertifikat EUR.1

Vid export till Chile med varucertifikat EUR.1 skall man i fält 8 i varucertifikatet för varje sändning ange den
fyrasiffriga varukoden för varorna. Det är obligatoriskt att ange varukoderna.



Det finns inte någon extra fotnot i de varucertifikat EUR.1 som är tryckta i gemenskapen om förpliktelsen för att ange
den här fyrasiffriga varukoden. Det finns en fotnot om detta i den avtalsenliga förlagan.

I de förklarande anmärkningarna (artikel 17 - Tekniska skäl) finns ett särskilt omnämnande om att certifikatet kan
förkastas "av tekniska skäl" om inte varukoden på minst fyrasiffrig nivå har angivits i fält 8.

Övriga förklarande anmärkningar i samband med Chileavtalets ursprungsregler hänför sig till samma bestämmelser
som de förklarande anmärkningarna till ursprungsreglerna för pankumulation.

Rättelse

Det har gjorts vissa närmast tekniska rättelser till texten för associeringsavtalet mellan gemenskapen och Chile genom
ett rättelseprotokoll (EUT L 332, 19.12.2003). En stor del av rättelserna hänför sig till avtalets bilaga III om
ursprungsregler. Man har bl.a. rättat den tyska versionen av fakturadeklarationen.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

RV/LL, 18/010/20.1.2004

Bilaga: Förklarande anmärkningar (2003/C 321/06; EUT C 321, 31.12.2003, sid. 22-25
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Import från Serbien och Montenegro
1. All import från Serbien och Montenegro

Kommissionen har den 20 januari 2004 publicerat ett meddelande (EUT C 14) till importörer om importen av alla
varor från Serbien och Montenegro. Enligt meddelandet finns det skäl att betvivla en korrekt tillämpning enligt
gemenskapslagstiftningen av bestämmelserna om förmånsordningen för produkter med ursprungsstatus i Serbien och
Montenegro.

Importörer i gemenskapen som uppvisar ett ursprungsbevis i syfte att erhålla förmånsbehandling för alla produkter
som importeras från Serbien och Montenegro uppmanas att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Ifrågavarande
varors övergång i fri omsättning med förmålsbehandling kan medföra att en tullskuld uppstår.

I praktiken skall Tullen göra en begäran om kontroll i efterhand av ursprungsbevisens riktighet för importerade
varor i det angivna ursprungslandet, dvs. i Serbien och Montenegro.

Nämnda meddelande gäller inte Kosovo, såsom det definieras i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av
den 10 juni 1999. En separat tullförvaltning har upprättats under den civila förvaltningen.

2. Import av socker från länderna i västra Balkan

Kommissionen har den 26 juni 2002 publicerat ett meddelande till importörer (EUT C 152) om importen av socker
med varukod 1701 och 1702 från länderna i västra Balkan. Detta meddelande gäller fortfarande. Enligt medelandet
finns det rimliga tvivel beträffande den korrekta tillämpningen av bestämmelserna om förmånsbehandling för nämnda
socker vilket, för att det skall omfattas av förmånstull, vid införsel deklareras som socker med ursprung i Albanien,
Bosnien och Herzegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien, inbegripet Kosovo och f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien (TMD 175/02). Förbundsrepubliken Jugoslavien heter fr.o.m. 4 februari 2003 Serbien och
Montenegro.

När ifrågavarande socker importeras med ursprungsbevis i syfte att erhålla förmånsbehandling skall Tullen kräva en
säkerhet och göra en begäran om kontroll i efterhand av ursprungsbevisens riktighet i det angivna ursprungslandet.

3. Import av socker från Serbien och Montenegro

Beviljandet av förmånsbehandling för socker som importeras från Serbien och Montenegro med varukod 1701 och
1702 har varit upphävt till en början för tre månader sedan den 8 maj 2003 (TMD 102/03). Kommissionen förlängde
giltighetstiden för det tillfälliga upphävandet av förmånsordningen med ytterligare sex månader. Förordningen om
förlängning av giltighetstiden har tillämpats från och med den 8 augusti 2003 (TMD 186/03).

Mera information om saken ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

RV/LL,139/010/26.1.2004
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Antidumpnings-- ja utjämningsåtgärder
Slutgiltig utjämningstull vid import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien

Denna slutgiltiga utjämningstull, som införts genom rådets förordning (EG) nr 74/2004 (EUT nr L 12, 17.1.2004) tas
ut vid import av sänglinne av bomull med Taric-nummer 6302 21 00 81, 6302 21 00 89, 6302 22 90 19, 6302 31 10
90, 6302 31 90 90 och 6302 32 90 19. De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 18 januari 2004 och anges i tabellen
på sidan 28 i EUT 12/2004, 17.1.2004.

Produkter som tillverkats av de företag som anges i bilagan till rådets förordning (EG) nr 74/2004 (EUT nr L 12,
17.1.2004) omfattas emellertid av en tullsats på 7,6 procent. Taric-tilläggsnumret är A 498.

Produkter som tillverkats av andra än ovan nämnda företag omfattas av en tullsats på 10,4 procent. Taric-
tilläggsnumret är A 999.

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av hårda fiberskivor med ursprung i bl.a. Polen (ändring av
namnet på ett företag)

Gällande tillämpning enligt rådets förordning 184/99 (se TMD 40/99) av företagsspecifika antidumpningstullar vid
import av hårda fiberskivor (Taric-nummer 4411 11 90 10 och 4411 19 90 10) med ursprung i Polen har det i
förordningen nämnda namnet Alpex-Karlino SA enligt kommissionens meddelande ändrats till Plyty-Karlino SA.
Taric-tilläggsnumren 8479 och 8511 ersätts med Taric-tilläggsnummer A 501 som fastställts för företaget Plyty-
Karlino SA.

RAS/MSR, 3/2004, 26.1.2004



Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Del 1
Ny landgruppskod (gäller fr.o.m. 1.2.2004)
2024 SPGS
SPG - (R01/2501 - art. 8) - MD, LK
Landgruppen omfattar följande länder: MD (Moldavien) och LK (Sri Lanka). Länderna har enligt arti-
kel 8 i rådets förordning (EG) nr 2501/01 (EYVL L 346, 31.12.2001) beviljats en särskild stimulans-
ordning till skydd för arbetstagares rättigheter. Tullarna enligt den gemensamma tulltariffen nedsätts 
enligt artikeln. 

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.1.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

0709 90 60 00 - - Sockermajs:
0709 90 60 10 - - - Färska 9,4 eur/100 kg   1, 5
0709 90 60 90 - - - Annan 9,4 eur/100 kg   1, 5
0710 80 95 40 - - - Morötter 14,4 1, 5
2008 30 59 30 - - - - - Apelsinklyftor 17,6  1
2008 30 59 41 - - - - - Andra apelsiner:  
2008 30 59 41 - - - - - - Flingor och pulver, med eller utan 

tillsats av stärkelse
17,6  1

2008 30 59 49 - - - - - - Andra 17,6  1
2009 90 59 00 - - - - - - Andra:   
2009 90 59 30 - - - - - - - Blandningar av saft från citrusfrukt 

och tropisk frukt och blandningar 
av saft från citrusfrukt

17,6 1

2009 90 59 90 - - - - - - - Andra 17,6 1
2009 80 97 11 - - - - - - - I form av pulver:
2009 80 97 11 - - - - - - - - Guavasaft 11,0 1
2009 80 97 19 - - - - - - - - Andra 11,0 1
2009 80 97 91 - - - - - - - Andra:
2009 80 97 91 - - - - - - - - Guavasaft 11,0 1
2009 80 97 99 - - - - - - - - Andra 11,0 1
2009 80 99 00 - - - - - - Annan:
2009 80 99 11 - - - - - - - I form av pulver:  
2009 80 99 11 - - - - - - - - Kaktusfikonsaft 17,6 1
2009 80 99 19 - - - - - - - - Andra 17,6 1
2009 80 99 91 - - - - - - - Andra:
2009 80 99 91 - - - - - - - - Kaktusfikonsaft 17,6 1
2009 80 99 99 - - - - - - - - Andra 17,6 1
Undernumren 2009 80 97 10, 2009 80 97 90, 2009 80 99 10 och 2009 80 99 90 upphörde att gälla 
31.12.2003.

3920 10 28 90 - - - - - Andra 6,5 1, 5
Undernumren 3920 10 28 92, 3920 10 28 93 och 3920 10 28 99 upphörde att gälla 31.12.2003.

Förteckningar över tullfria farmaceutiska ämnen (bilaga 4)
Varukodsändringar (gäller fr.o.m. 1.1.2004):

Förteckning över internationella generiska benämningar (INN) som fastställts för tullfria farmaceutiska 
ämnen av Världhälsoorganisationen

Gammal varukod  Ny varukod

2902 19 99 2902 19 80
2902 90 80 2902 90 90
2905 49 90 2905 49 80

2914 70 90 2914 70 00



2918 29 90 2918 29 80
2930 90 12 2930 90 13

2932 99 95 2932 99 85
2939 99 90 2939 99 00
2940 00 90 2940 00 00
3203 00 19 3203 00 10
3913 90 80 3913 90 00

Förteckning över tullfria farmaceutiska mellanprodukter, dvs. sammansättningar som används för 
framställning av färdiga farmaceutiska produkter

Gammal varukod Ny varukod

2914 70 90 2914 70 00
2918 29 90 2918 29 80
2932 99 95 2932 99 85
2939 99 90 2939 99 00
2940 00 90 2940 00 00

Fotnotsförteckning
Nya fotnoter (gäller fr.o.m. 1.1.2004):
CD 382
För att tullkvoten skall få utnyttjas erfordras uppvisande av ett ursprungsbevis utfärdat i enlighet med 
artikel 47 i förordning (EEG) nr 2454/93, och som, förutom de uppgifter som föreskrivs i den artikeln, 
innehåller följande upplysningar:
- KN-nummer,
- löpnummer/numren i enlighet med tredje stycket i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 2233/03 och
- den sammanlagda nettovikten per koefficientkategori enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 2233/03.

CD 383
För att denna tullkvot skall få utnyttjas skall ursprungsbeviset, i enlighet  med förordning (EG) nr 
2233/03, artikel 6.3, innehålla i det fält som avser varuslag följande uppgift:
Fårköttsprodukt/er av tamfår

CD 384
För att denna tullkvot skall få utnyttjas skall ursprungsbeviset, i enlighet  med förordning (EG) nr 
2233/03, artikel 6.3, innehålla i det fält som avser varuslag följande uppgift:
Produkt/er från andra får än tamfår

Texten i följande fotnot ändras (gäller fr.o.m. 1.1.2004):
TM 539
Tillämpning av artikel 16.3, Beslut (EG) nr 913/03 (EUT L 345 av den 31.12.2003) och (se EUT C 
304 E av den 30.10.2001)

Förfrågningar:     Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och
 Päivi Suuronen, tfn 020 492 6309 eller

e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

RV/LK, /010/.2004



Nr 36

Ryssland; importkvoter för stålprodukter; utökning
I avtalet mellan EG och Ryssland om import av stålprodukter har kvoter genom rådets förordning 57/2004 tillaggts
för två produktgrupper. Förordningen finns publicerad i EG:s officiella tidning nr L 9 och den träder i kraft den 25
januari 2004. Import till gemenskapen förutsätter en exportlicens som beviljats av myndigheterna i Ryssland och en
importlicens som beviljats av myndigheterna i gemenskapen. Produktgrupperna är:

CN-nummer Taric-nummer

år 2003 år 2004

SA5 - Legerade kvartoplåtar: 7225 40 20 (7225 40 12 10
och

7225 40 40 10)

7225 40 50 (7225 40 12 20;

7225 40 40 90
och

7225 40 60 00)

7225 99 10 (7225 99 00 10)

SA6 - Legerade kallvalsade och
överdragna plåtar

7225 50 00 (7225 50 00 00)

7225 91 10 (7225 91 00 10)

7225 92 10 (7225 92 00 10)

7226 92 10 (7226 92 00 10)

RAS, 4/2004/26.1.2004



Nr 37

Tullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i
Egypten
Kommissionen har utfärdat förordning (EG) nr 53/2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 gällande
tullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Egypten. Förordningen finns publicerad i EUT nr L 7/13.1.2004.
Den trädde i kraft den 16 januari 2004 och tillämpas från den 1 januari 2004.

Bilaga IV till förordning (EG) nr 747/2001 ersätts med bilagan i förordning (EG) nr 53/2004.

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/Pirjo Nyberg, 10/787/20.1.2004

Bilaga: EUT nr L 7/13.1.2004, sid. 26-29



Nr 38

Tullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i
Israel
Kommissionen har utfärdat förordning (EG) nr 54/2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 gällande
tullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Israel. Förordningen finns publicerad i EUT nr L 7/13.1.2004. Den
trädde i kraft den 13 januari 2004 och tillämpas från den 1 januari 2004.

Bilaga VII till förordning (EG) nr 747/2001 ersätts med bilagan i förordning (EG) nr 54/2004 .

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/Pirjo Nyberg, 11/787/20.1.2004

Bilaga: EUT nr L 7/13.1.2004, sid. 32-39



Nr 39

Tullkvoter för tomater med ursprung i Marocko
Kommissionen har utfärdat förordning (EG) nr 37/2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 gällande
tullkvoter för tomater med ursprung i Marocko. Förordningen finns publicerad i EUT nr L 6/13.1.2004. Den trädde i
kraft den 10 januari 2004 och tillämpas från den 1 januari 2004 med följande undantag:

Tullkvoten för tomater med KN-nummer 0702 00 00, löpnummer 09.1104, tillämpas från den 1 oktober 2003.

Tullkvoten för tomater med KN-nummer 0702 00 00, löpnummer 09.1112, tillämpas från den 1 november 2003.

I förordning (EG) nr 747/2001 tilläggs en ny artikel 3a.

Bilaga II till förordning (EG) nr 747/2001 ersätts med bilagan i förordning (EG) nr 37/2004.

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/Pirjo Nyberg, 12/787/20.1.2004

Bilaga: EUT nr L 6/13.1.2004, sid. 4-12

 



Nr 40

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i februari
2004
När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär
import, uppbärs då kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i februari 2004, utgörs kompansationsräntan under hela räntetiden av den
penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i december 2003 i den medlemsstat
där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

på euroområdet 2,15 %

i Danmark ECB har upphört med
publiceringen i
månadsrapporten

i Sverige ECB har upphört med
publiceringen i
månadsrapporten

i Storbritannien ECB har upphört med
publiceringen i
månadsrapporten

RV/MA, 28/010/29.1.2004



Nr 41

Antidumpningsåtgärder
Ändringar (gällande företag) i antidumpningsåtgärder vid import av regnbåge med ursprung i Färöarna

I de preliminära antidumpningsåtgärder som tillämpats vid import av stor regnbåge med ursprung i Färöarna har
genom kommissionens förordning (EG) nr 117/2004 (EUT nr L 17/ 24.1.2004) ändringar gjorts som trädde i kraft den
25 januari 2004.

Antidumpninstullar tillämpas inte vid import av produkter som tillverkats och direkt till ett importföretag i
gemenskapen sänts (och fakturerats) av nedan nämnda företag förutsatt att det för regnbågen i samband med
övergången till fri omsättning visas upp en faktura med de uppgifter som anges i bilagan till förordning (EG) nr
117/2004.

Land Företag Taric-tilläggsnr

Färöarna P/F PRG Export och dess
närstående producent P/F Luna,
FO-510 Gøta

A474

Färöarna P/F Vestsalmon och dess
närstående producent P/F Vestlax,
P.O. Box 82, FO-410 Kollafjørður

A475

Meddelande om antidumpningsåtgärder i EUT, C-serien

- vid import av hårda fiberskivor (Taric-nummer 4411 11 90 10 och 4411 19 90 10) med ursprung i Bulgarien,
Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland har antidumpningsåtgärderna avslutats den 29 januari 2004 (EUT nr C
24, 28.1.2004).

- vid import av högstyrkegarn av polyesterfilament (CN-nummer 5402 20 00) med ursprung i Sydkorea, Taiwan och
Vitryssland har ett antidumpningsförfarande inletts (EUT nr C 24, 28.1.2004).

HS/MSR, 5/2004, 2.2.2004

Bilaga: EUT nr L 17/ 24.1.2004, sid. 6



Nr 42

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 28 januari 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Metsä Tissue Oyj (0108069-8)

Mänttä 8341-0

HP/EHT, 27/010/28.1.2004

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 30 januari 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Oy Eke-Marin Ab/Ekenäs
Shipbroker

(0307708-9)

Ekenäs 3703-6

Metallipuristamo K.S.Laakkonen (0125540-0)

Hyvinkää 2675-7

Orion-Yhtymä Oyj Noiro (0112283-5)

Espoo 2926-4, 3350-6

RWE Trading GmbH (1798148-2)

Helsinki 8965-6

Oy Stockmann Ab (0114162-2)

Helsinki atk 9998-6

Tikkurila Services Oy (1069482-7)

Vantaa 8884-9



Valtra Oy Ab (0612983-3)

Suolahti 8253-7

HP/EHT, 32/010/2.2.2004



Nr 43

Tullkvoter för bearbetade jordbruksprodukter med
ursprung i Egypten
Kommissionen har utfärdat förordning (EG) nr 2276/2003 om öppnande av tullkvoter för bearbetade
jordbruksprodukter med ursprung i Egypten och om fastställande tullar som tillämpas inom ramen för dessa
tullkvoter. Förordningen finns publicerad i EUT nr L 336/23.12.2003. Den trädde i kraft den 23 december 2003 och
tillämpas från den 1 januari 2004.

För produkterna öppnas årliga tullkvoter enligt bilaga 1 nedan.

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/Pirjo Nyberg, 13/787/20.1.2004

Bilaga: EUT nr L 336/23.12.2003, sid. 48-52



Nr 44

Import, export och transitering av rådiamanter
Med denna anvisning upphävs cirkulär nr 104/010/03 av den 9 juni 2003 och därtillhörande TMD 130/2003.

Europeiska unionen har genom rådets förordning nr 2368/2002 tagit i bruk ett certifieringssystem för rådiamanter vid
import till gemenskapen, export från gemenskapen och vid transiteringar. Certifieringssystemet trädde i kraft den 1
februari 2003. Förordningen gäller rådiamanter med varukod 7102 10 00, 7102 21 00 och 7102 31 00 som inte är
bearbetade eller som endast är sågade, kluvna eller grovslipade.

Det finns två gemenskapsmyndigheter i den Europeiska unionen som utfärdar och validerar certifikat, och som
kontrollerar att rådiamantsändningarna och certifikaten motsvarar varandra. Den ena är Government Diamond Office
i Storbritannien, adressen är: King Charles Street, London SW 1 A 2AH, United Kingdom. Den andra är The Diamond
Office i Belgien, adressen är: Hovenierstraat 22 B - 2018 Antwerpen, Belgium. Till skillnad från tidigare anvisningar
är Finska tullen endast övervakningsmyndighet i samband med import, export och transitering av rådiamanter.

Tullens uppgifter vid import till gemenskapen

Import innebär i fråga om rådiamanter fysisk ankomst eller införsel till alla delar av en deltagande parts geografiska
territorium och således anses även import av rådiamanter till ett friområde, frilager eller tullager vara import. Om
rådiamanter införs till Finland från ett område utanför gemenskapen måste importören hänföra rådiamanterna till
gemenskapens externa transiteringsförfarande och omedelbart, inom förfarandet i fråga, leverera dem till
gemenskpsmyndigheten i London eller Antwerpen för kontroll och verifiering. Importören ansvarar för en tillbörlig
transport av rådiamanterna och för transportkostnaderna.

Gemenskapsmyndigheten kontrollerar förutsättningarna för import samt att sändningen och certifikatet motsvarar
varandra. Om förutsättningarna uppfylls och certifikatet motsvarar sändningens innehåll ger gemenskapsmyndigheten
importören en bestyrkt och förfalskningssäker kopia av det ursprungliga certifikatet, som bör visas upp för tullen vid
hänförande av varor till fri omsättning. Om förutsättningarna för import inte uppfylls kvarhålls sändningen av
gemenskapsmyndigheten.

Tullens uppgifter vid export från gemenskapen

Export innebär att rådiamanter fysiskt avgår eller bortförs från vilken del som helst av en deltagande parts geografiska
territorium. Export av rådiamanter från gemenskapen är tillåtet endast om båda av följande villkor uppfylls:

a) Rådiamanterna skall åtföljas av ett gemenskapscertifikat som har utfärdats och validerats av en
gemenskapsmyndighet.

b) Rådiamanterna skall vara förpackade i åverkanssäkra och förseglade förpackningar.

För Finska tullens del betyder detta att export är förbjuden om dessa förutsättningar inte uppfylls vid tidpunkten för
exporten, och exportören skall uppmanas att leverera rådiamanterna till gemenskapsmyndigheten i London eller
Antwerpen. Exportören ansvarar för transporten av rådiamanterna och för transportkostnaderna.

Gemenskapsmyndigheten kontrollerar förutsättningarna för export av rådiamanter, och om de uppfylls, levererar
denne till exportören en bestyrkt och förfalskningssäker kopia av det validerade gemenskapscertifikatet. Denna kopia
av certifikatet är i kraft i högst två månader från och med dagen för utfärdandet, och exportören måste hålla kopian
tillgänglig i minst tre år. Om förutsättningarana för export inte uppfylls kvarhåller gemenskapsmyndigheten
sändningen.

Tullens uppgifter vid transiteringar

Transitering innebär att varupartier anländer till gemenskapens territorium endast för transitering till en annan
deltagande part än gemenskapen. Sådana rådiamanter i transitering behöver inte levereras till
gemenskapsmyndigheten under förutsättning att den ursprungliga förpackning i vilken rådiamanterna transporteras



och det ursprungliga åtföljande certifikat som utfärdats av en deltagande parts behöriga myndighet inte har utsatts för
åverkan vid in- och utpassage från gemenskapens territorium. Transiteringsskälet skall finnas tydligt angivet på det
åtföljande certifikatet. Om dessa förutsättningar inte uppfylls måste sändningen i fråga transiteras till
gemenskapsmyndigheten.

Handeln med rådiamanter är tillåten endast mellan de länder som omfattas av certifieringssystemet. I den av
ordföranden den 9 januari 2004 uppdaterade listan räknas deltagarna i Kimberleyprocessen upp:

Angola
Armenien
Australien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Centralafrikanska
republ.
Elfenbenskusten
Europeiska
gemenskapen
Förenade Arabemiraten
Förenta staterna
Ghana
Guinea
Guyana
Hongkong
Indien
Israel
Japan
Kanada

Kina
Kongo
Kongo, Demokratiska
republiken
Kroatien
Laos
Lesotho
Libanon
Malaysia
Mauritius
Namibia
Polen
Republiken Korea
Republiken Tjeckien
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Separata tullområdet Kinmen
Separata tullområdet Matsu
Separata tullområdet Penghu
Separata tullområdet Taiwan

Sierra Leone
Slovenien
Sri Lanka
Sydafrika
Tanzania
Thailand
Togo
Ukraina
Ungern
Venezuela
Vietnam
Vitryssland
Zimbabwe

Ytterligare uppgifter:

Tullstyrelsen
Tullsekreterare Jarkko Keskinen, tfn: 020 49 22570

JS/JxK, 33/010/3.2.2004



0006 HANDLINGAR Bilaga 1

OBS! HANDLINGARNA MÄRKTA MED ASTERISK (*) ANVÄNDS I NCTS-SYSTEMET

OBS2! KODERNA ANVÄNDS INTE SOM SÅDANA I FÄLT 44 PÅ SAD-BLANKETTEN

Ursprungsintyg

17 Godkända exportörens fakturadeklaration

18 Varucertifikat A.TR.1 *

860 Ursprungsintyg för textilier

861 Ursprungsintyg *

862 Ursprungsdeklaration *

864 Ursprungsintyg som berättigar till förmånsbehandling *

865 GSP-intyg *

954 Varucertifikat EUR 1 *

Äkthets- och kvalitetsintyg

3 Kvalitetsintyg

VIT Kvalitetsintyg för vin

863 Äkthetsintyg - färska, ätliga vindruvor av varieteten
Emperor

BAT Äkthetsintyg för basmatiris

BOT Ursprungsintyg för Bourbon-whisky

CHT Kvalitetsintyg för nitrat från Chile

FOT Intyg för produkter vid namn Fondue

HAT Intyg för vissa hantverksprodukter (handicraft)



SCT Intyg för produkter av natursilke eller bomull vävda på
handvävstol

TOT Ursprungsintyg för Tokay-vin

TUT Äkthetsintyg för tobak

Handlingar som hänför sig till priset / beräkningen av beskattningsvärdet

9 Prislista *

220 Order

315 Köpekontrakt (projekt)

320 Orderbekräftelse

325 Proformafaktura *

380 Faktura *

381 Kreditnota

780 Frakträkning

934 Tullvärdedeklaration D.V.1

Handlingar som hänför sig till förpackningar

235 Containerlista *

270 Godslista, lastspecifikation

271 Packsedel*

785 Fraktmanifest *

786 Fraktmanifest (specificerad)

787 Bordereau (följesedel)



Handlingar som hänför sig till tillstånd och tullförfaranden med ekonomisk verkan

601 Tillstånd till aktiv förädling

631 Tillstånd för överföring till lager

990 Tillstånd med stöd av användningen för särskilda ändamål

JTL Tillstånd till periodförtullning

KTL Tillstånd till hemförtullning

PTL Tillstånd för uppgift som saknas

RVL Tillstånd att verka som registrerad acciskund

SJS Bilaga till tillstånd för förenklat förfarande vid aktiv
förädling

TKL Tillstånd att få tillämpa art. 81 i tullkodexen

TTL Tillstånd till bearbetning under tullkontroll

UJL Tillstånd till passiv förädling

VML Tillstånd till temporär import

WWL Tillstånd att verka som auktoriserad lagerhållare

INF-intyg

IF1 INF 1

IF2 INF 2

IF3 INF 3

IF4 INF 4

IF5 INF 5



IF6 INF 6

IF7 INF 7

IF8 INF 8

IF9 INF 9

Handlingar som hänför sig till tulluppbörd

49 Intyg över skada

311 Kvotbegäran

966 Importlicens i samband med kvot

AIR Luftvärdighetsbevis

HVT Förstöringsbevis

SAT Bindande ursprungsbesked

STT Bindande klassificeringsbesked

Handlingar som hänför sig till restriktioner

2 Intyg om överensstämmelse *

38 Vaccinationsintyg

89 Intyg om gränskontroll

116 Kimberly-rådiamantintyg

638 CITES-importtillstånd

645 Vapenimporttillstånd

810 Exportlicens



840 Importlicens (jordbruk AGRIM)

851 Sundhetscertifikat för växter *

852 Hälsointyg *

853 Hälsointyg för djur *

890 Utredning över farliga ämnen

910 Kontrolldokument

911 Importtillstånd *

ELP Identifikationsdokument (djurpass)

JJA Utlåtande av förädlingsorganisation

LUT Ekointyg

OTL Ozonimporttillstånd

REK Registrerad importör

VII Intyg om överensstämmelse VI 1 och 2

Tidigare handlingar

44 Överföringsorder

101 Registrering (allmän)

632 Uppläggning på lager

635 Ankomstnummer

701 Datoriserad transitering (NCTS), MRN

703 Speditörsfraktsedel *



704 Huvudkonossement *

705 Konossement *

714 Speditörskonossement *

720 Fraktsedel på järnväg

722 Följesedel SMGS *

730 Fraktsedel för vägtransport *

740 Flygfraktsedel *

741 Huvudflygfraktsedel *

743 Speditörsflygfraktsedel (HAWB)

750 Leveransavi (postpaket) *

760 Dokument för kombination av olika /multimodala
transportsätt (allmän) *

781 Ankomstavi (varor)

820 T-deklarationsblankett *

821 T1-deklarationsblankett *

822 T2-deklarationsblankett *

823 Kontrollexemplar T5 *

825 T2L-deklarationsblankett *

830 Exportdeklaration *

929 Importdeklaration

933 Fraktdeklaration (ankomst) / summarisk deklaration *



941 Embargotillstånd *

951 TIF-blankett *

952 TIR-carnet *

955 ATA-carnet *

PNU PortNet-ankomstnummer

Övriga

ZZZ Andra *



0017 TULLBEHANDLING
(FÖRMÅNSBEHANDLING)

Bilaga 2

099 Ingen av följande

Denna kod avser fall där den gemensamma tulltariffen inte tillämpas
på de importerade eller återimporterade varorna.

100 Allmän tullsats vid import från tredje land

Tullsatsen enligt artikel 20.3 c i tullkodexen. I dessa fall yrkar man
inte på tullförmånsbehandling eller så finns inte en sådan att
tillämpa.

110 Autonom tullsuspension vid import från tredje land

Temporär tullsuspension från den allmänna tullen beviljas för vissa
varor från jordbruks- och luftfartssektorn samt från den kemiska och
mikroelektroniska sektorn. De flesta av suspensionerna ingår i
förordningar som utfärdas för ett år i sänder. Andra suspensioner
anges i fotnoter till vissa varukoder i den kombinerade
nomenklaturen och de är i kraft tills annat bestäms. Den allmänna
tullen kan suspenderas antingen helt (t.ex. kapitel 27) eller delvis
(t.ex. varukoderna 2905 44, 3201 20 00, 3824 60).

115 Autonom tullsuspension som tillämpas vid import från tredje land
och som förutsätter att varorna används för ett särskilda
ändamålVissa tullsuspensioner (kod 110) beviljas för varor som
används för ett visst ändamål (end use, artikel 82 i tullkodexen).

119 Temporär tullbefrielse för varor som importeras med
luftvärdighetsintyg

120 WTO-tullkvot vid import från tredje land

Dessa kvoter nämns i bilaga 7 till den kombinerade nomenklaturen.
De nämns också i fotnoter till de varukoder som ingår i kvoterna.

123 WTO-tullkvot vid import från tredje land med villkoret att varorna
används för ett särskilt ändamål

Vissa tullsuspensioner (kod 120) beviljas endast om varan används
för särskilt ändamål (artikel 82 i tullkodexen). Se kolumn 6 "Andra
betingelser och villkor" i bilaga 6 till den kombinerade
nomenklaturen.

125 WTO-tullkvot som tillämpas vid import från tredje land och som
förutsätter att ett särskilt intyg företes för varorna



Dessa särskilda intyg är andra intyg än ursprungsintyg, t.ex. intyg om
härstamning (pedigree certificate) som nämns i bilaga 7, löpnummer
2.

140 Tullfrihet eller tullnedsättning som förutsätter att varan används för
ett särskilt ändamål.

Alla fall där varans slutanvändning leder till tullfrihet eller
tullnedsättning (artikel 82 i tullkodexen) upptas nu i Kombinerade
nomenklaturen och är märkta med följande fotnot : För tillämpning
av detta undernummer erfordras att villkoren i särskilda
gemenskapsbestämmelser är uppfyllda.

150 Klassificering av varan till ett visst KN-nummer förutsätter att ett
särskilt intyg företes för varan

De flesta av dessa fall och intyg nämns i artiklarna 16-34 i
tillämpningsförordningen för tullkodexen. Övriga finns nämnda i
fotnoterna för ifrågavarande varukoder, t.ex. 0202 30 50.

200 GSP-behandling utan villkor och begränsningar

Det enda villkoret är att ett ursprungsintyg (Form A) företes. Att
sociala villkor och villkor som har med miljöskydd att göra har
iakttagits kan också bevisas med Form A -intyg för att få ytterligare
tullnedsättningar. (Denna kod används också i fall där de länder för
vilka GSP-behandling slopats fortfarande beviljas nedsättning från
den tulltariffenliga tullen.

218 GSP-tull som förutsätter att ett särskilt intyg företes

För att GSP-tull skall kunna beviljas för t.ex. handvävda och
handgjorda produkter skall man utöver ett Form A -intyg förete ett
särskilt intyg.

220 GSP- tullkvot

För närvarande tillämpas inga kvoter inom GSP-systemet.

223 GSP-tullkvot med villkoret att varorna används för ett särskilt
ändamål

Tillämpas inte för närvarande.

225 GSP-tullkvot som förutsätter att ett särskilt intyg företes



Tillämpas inte för närvarande.

250 Klassificering av varan till ett visst KN-nummer underkastat GSP-tull
förutsätter att ett särskilt intyg företes för varan

Tillämpas inte för närvarande.

300 Tullförmån utan villkor och begränsningar (inkl. tulltak)

Tullförmån tillämpas enligt avtalet i fråga.

318 Förmånstull som förutsätter att ett särskilt intyg företes

För närvarande behöver inga andra intyg företes än EUR.1 eller
A.TR - certifikat.

320 Förmånstullkvot

Förmånstull tillämpas inom ramen för en tullkvot vars förvaltning
kan grunda sig på i vilken ordning ansökningar kommer in eller på
licensiering

323 Förmånstullkvot som förutsätter att varorna används för att särskilt
ändamål

Vissa kvoter (kod 320) tillämpas endast på varor som används för ett
visst ändamål (end use, art. 82 i tullkodexen).

325 Förmånstullkvot som förutsätter att ett särskilt intyg företes

Tillämpas inte för närvarande.

350 Klassificering av varan till ett visst KN-nummer som är underkastat
förmånstull förutsätter att ett särskilt intyg företes för varan

Tillämpas inte för närvarande.



0027 NATIONELLT FÖRFARANDE Bilaga 3

TfriF = Tullfrihetsförordningen (EEG) nr 918/83
MomsL = Mervärdesskattelagen
TK = Tullkodexen (EEG) nr 2913/92
TillK = Tillämpningskodexen (EEG) nr 2454/93
LPA = Lagen om påförande av accis
TL = Tullagen

TULLFRIHETSFÖRORDNING
(de harmoniserade koderna har formen C+två siffror, de nationella 3+två bokstäver)

C01 Personlig egendom som införs av fysiska personer som flyttar sin
normala bostad till gemenskapen, med beaktande av
begränsningarna i artikel 5 (TfriF 2, MomsL 94.1.12)

C02 Varor importerade med anledning av giftermål (brudutstyrsel och
bohag), med beaktande av begränsningarna i artikel 13 (TfriF 11 art.
1 punkten, MomsL 94.1.12)

C03 Varor importerade med anledning av giftermål (gåvor som vanligen
ges vid et bröllop) (TfriF 11 art. 2 punkten, MomsL 94.1.12)

C04 Personlig egendom som förvärvats genom arv, med beaktande av
begränsningarna i artikel 17 (TfriF 16, MomsL 94.1.12)

C05 Bohag för möblering av en andra bostad (TfriF 20, MomsL 1.1.2)

C06 Utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk (Tfri F25, MomsL
94.1.12)

C07 Försändelser av ringa värde (högst 22 euro, ej tobaksvaror, alkohol
eller parfymer) (TfriF 27, MomsL 94.1.12)

C08 Försändelser som skickas av en privatperson till en annan (värde
högst 45 euro, mängdbegränsningarna enligt art. 31 TfriF ) (TfriF 29,
MomsL 94.1.14)

3RA Icke-kommersiella småförsändelser, värde högst 45 euro,
mängdbegränsningarna enligt art. 31 TfriF och när innehållet
överstiger 500 g kaffe eller 200 g kaffaextrakt, 100 g te eller 40 g
teextrakt (TfriF 29, MomsL 94.1.14)

C09 Företags kapitalvaror och annan utrustning som importeras i
samband med överflyttning av verksamheten från ett tredjeland till
gemenskapen, med beaktande av begränsningarna i artikel 35 (TfriF
32, MomsL 1.1.2)



C10 Produktions- och kapitalvaror som tillhör personer som utövar ett
fritt yrke och juridiska personer som ägnar sig åt ideel verksamhet
(TfriF 38, MomsL 1.1.2)

3RB Produkter som framställs av gemenskapsjordbrukare på egendomar i
tredje land (TfriF 39, MomsL 1.1.2)

3RC Utsäde o.dyl. som importeras av tredjelandsjordbrukare från
gränsområden
(TfriF 43, MomsL 1.1.2)

3RD Varor som ingår i resenärers personliga bagage, värde högst 175
euro, med beaktande av begränsningarna i artiklarna 45-46 TfriF
(TfriF 45-47, MomsL 95, LPA 19, TL 9a)

C11 Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel;
vetenskapliga instrument och apparater i bilaga I (TfriF 50, MomsL
1.1.2)

C12 Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel;
vetenskapliga instrument och apparater i bilaga IIA (TfriF 51,
MomsL 1.1.2)

3RE Samlarföremål och konstverk, bilaga IIB (TfriF 51, MomsL 94.12)

3RF Vetenskapliga instrument och apparater (TfriF 52, MomsL 1.1.2)

C13 Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel;
Vetenskapliga instrument och apparater (reservdelar, komponenter
och tillbehör) (TfriF 53, MomsL 1.1.2)

C14 Utrustning importerad för icke-kommersiella ändamål på uppdrag av
en vetenskaplig forskningsinstitution eller organisation med säte
utanför gemenskapen (TfriF 59a, MomsL 1.1.2)

C15 Försöksdjur och biologiska eller kemiska ämnen avsedda för
forskning (TfriF 60, MomsL 1.1.2 )

3RG Laboratoriedjur för forkningsändamål utan vederlag (TfriF 60,
MomsL 94.15)

3RH Biologiska eller kemiska ämnen för forskningsändamål (TfriF 60,
MomsL 1.1.2)

3RI Biologiska eller kemiska ämnen för forskningsändamål utan vederlag
(TfriF 60, MomsL 94.15)



C16 Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung samt reagenser för
blodgrupps- och vävnadsbestämning (TfriF 61, MomsL 94.12)

C17 Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning,
medicinska diagnoser eller medicinsk behandling (TfriF 63a,
MomsL 1.1.2)

C18 Referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter, se
villkor och tillstånd AAL 16 § 9k, AlkoholaccisL 8 § och AlkoholL
17 § (TfriF 63c, MomsL 94.1.12)

C19 Farmaceutiska produkter som används vid internationella
idrottsevenemang
(TfriF 64, MomsL 94.1,12)

C20 Alla slags varor till välgörande och filantropiska organisationer, med
beaktande av begränsningarna i TfriF 66 (TfriF 65, MomsL 94.1.12)

C21 Varor avsedda för blinda i bilaga III (TfriF 70 , MomsL 1.1.2)

C22 Varor avsedda för blinda i bilaga IV, importerade av blinda själva för
eget bruk (TfriF 71 (1:a strecksatsen), MomsL 1.1.2)

C23 Varor avsedda för blinda i bilaga IV, importerade av vissa
institutioner eller organisationer (TfriF 71 (2:a strecksatsen), MomsL
1.1.2)

C24 Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av
handikappade själva för eget bruk (TfriF 72; 74, MomsL 1.1.2)

C25 Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av
vissa institutioner eller organisationer (TfriF 72; 74, MomsL 1.1.2)

C26 Varor som importerats till förmån för katastrofoffer (TfriF 79,
MomsL 94.1.12)

C27 Hederstecken och belöningar (TfriF 86, MomsL 94.1.12)

C28 Gåvor som erhållits inom ramen för internationella förbindelser,
utom tobak och alkohol (TfriF 87, MomsL 94.1.12)

C29 Varor som skall användas av monarker och statsöverhuvuden (TfriF
90, MomsL 94.1.12)

C30 Varor som importeras för handelsfrämjande ändamål (TfriF 91,
MomsL 94.1.12, LPA)

TEMPORÄR IMPORT (de harmoniserade koderna har formen D+två siffror, inga nationella koder)



D04 Personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras
av resande (TillK 563, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D05 Välfärdsmaeriel för sjöfolk (TillK 564, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D06 Utrustning för katastrofhjälp för att motverka följderna av katastrofer
(TillK 565, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D07 Medicinsk och kirurgisk samt laboratorieutrustning (TillK 566,
MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D08 Djur (TillK 567, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D09 Djur och varor för traditionell verksamhet i gränsområden (TillK
567, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D10 Ljud-, bild- och datamedier (TillK 568, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D11 Reklammaterial (TillK 568, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D12 Yrkesutrustning (TillK 569, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D13 Undervisningsmateriel och vetenskaplig materiel (TillK 570, MomsL
86a § 3 mom. 2 p.)

D14 Emballagen, fyllda (TillK 571, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D15 Emballagen, tomma (TillK 571, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D16 Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och
testinstrument och andra liknande artiklar (TillK 572, MomsL 86a §
3 mom. 2 p.)

D17 Specialverktyg och -instrument (TillK 572, MomsL 86a § 3 mom. 2
p.)

D18 Varor för testning eller provning (TillK 573 a, MomsL 86a § 3 mom.
2 p.)

D19 Varor som importeras med stöd av ett försäljningskontrakt som kan
hävas, om testningen av varorna inte ger godtagbara resultat (TillK
573 b, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)



D20 Varor för att användas i tester eller experiment (TillK 573 c, MomsL
86a § 3 mom. 2 p.)

D21 Varuprover (TillK 574, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D22 Ersättningsproduktionsmedel (TillK 575, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D23 Varor som skall ställas ut eller användas på offentliga arrangemang
(TillK 576.1, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D24 Försändelser för godkännande (två månader) (TillK 576.2, MomsL
86a § 3 mom. 2 p.)

D25 Konstverk, samlarförmål och antikviteter (TillK 576.3 a, MomsL 86a
§ 3 mom. 2 p.)

D26 Icke-nytillverkade varor som importeras för att säljas på auktion
(TillK 576.3 b, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D27 Reservdelar, tillbehör och utrustning (TillK 577, MomsL 86a § 3
mom. 2 p.)

D28 Varor som importeras i särskilda situationer utan ekonomisk
betydelse (TillK 578.b, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D29 Varor som vid enstaka tillfällen importeras för en period på högst tre
månader (TillK 578 a, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D30 Överlåtelse till fri omsättning av varor som hänförts till förfarandet
för temporär import och som skall ställas ut eller användas på
offentliga arrangemang så att sådana taxeringsgrunder används som
är tillämpliga på varorna vid den tidpunkt då deklarationen för
överlåtelse till fri omsättning godkänns. (TillK 582, MomsL 86a § 3
mom. 2 p.)

D51 Temporär import med partiell befrielse från importtullar (TK 142,
MomsL 1.1.2, LPA) [Produkterna är helt accispliktiga (eller
accisfria) ]

NATIONELLA KODER
(av formen 7+två bokstäver)

7NA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - fartygsbyggnadsförmån
(vissa fartyg och luftfartyg samt reservdelar och utrustning för dessa
luftfartyg , utan moms). De särskilda bestämmelserna A och B i
Kombinerade nomenklaturen samt de varor som nämns i
varukodstexterna i brukstariffen (TK 21) (AVL 94.1.9)



0127 TULLSYSTEM Bilaga 4

1011 Tredjelandstull (KOLM)

1012 Länderna i landgrupp 5 enligt förordning (EG) nr
2366/2002

1015 Länder som uteslutis från förordning 1964/2003

1018 Länder som omfattas av förordning 1965/2003

1020 Länder som uteslutits från förordning 560/2002
(skyddsåtgärder för stål)

1021 Europeiska frihandelssammanslutningen Efta (CH; IS;
NO) (AELE)

1025 Länder som omfattas av förordning 560/2002
(skyddsåtgärder för stål)

1030 Länder som omfattas av det allmänna
tullpreferenssystemet (GSP). Koden används inte för att
påvisa förmånsbehandling. (SPG)

1031 AVS-stater (Länder i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet ) (LOMA)

1054 Maghreb (DZ; MA; TN) (MED)

1056 Multifiberavtal (AMF)

1099 (AL, BA och HR, strukna ur landgrupperna 1030 och
2020) (ABH)

1999 (AL, BA, HR, MK, XK och SI) (BALK)

2005 GSP (R 01/2501) - Bilaga I kolumn H (SPGA)

2010 De minst utvecklade länderna samt BO, EC, CO, PE och
VE (Andinska gruppen). Koden används som
tullbehandlingskod i tulltariffkapitlen 25-97
(industriprodukter). (SPGC)



2012 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES (IS; LI;
NO) (EEA)

2019 R 02/560 - Bilaga IV - länder som uteslutits från
förordningen (GSP) (EXCL)

2020 GSP (R 01/2501) - Allmänna preferenssystemet för
utvecklingsländer (SPGL)

2021 GSP (R03/0815 - Art.1(1)) - MA (SPGR)

2022 GSP (R03/0815 - Art.1(1)) - MX (SPGX)

2023 GSP (R03/0815 - Art.1(1)) - TN (SPGN)

2024 GSP ( R01/2501 - art. 8) - MK, LK (används fr.o.m.
1.2.2004)

2027 GSP (R 01/2501) - Bilaga I kolumn I (SPGE)

2028 PG, SK, CZ, HU (PHC)

2030 BG, HU, PL, RO (BHPR)

2032 EE; LV; LT (F)

2034 BA,XJ,HR,SI (SPGM)

2035 AM, AZ, GE, KZ, KG, MD, TJ, TM, UA, UZ, BY och RU
(CIS)

2036 RP. SERBIEN, MONTENEGRO (YSM)

2037 BA och HR (BCR)

2050 Kanarieöarna, Ceuta, Melilla (SP)

2060 Spanien (inkl. XB, XC) (ESSP)

2080 ULT (Utomeuropeiska länder och territorier) (LOMB)

2090 LOMA + LOMB (LOMAB)



2110 Mashrek (EG; JO; LB; SY) (MCH)

2400 Diagonal paneuropeisk kumulation

2500 Medlemsländerna i GATT (GATT)



0151 SKATTER OCH AVGIFTER Bilaga 5

100 Tull

101 Tull som tas ut på en annan medlemsstats vägnar

200 Tull på kol- och stålprodukter

201 Tull som tas ut på en annan medlemsstats vägnar
för kol- och stålprodukter

300 Preliminär antidumpningstull

301 Preliminär antidumpningstull som tas ut på en
annan medlemsstats vägnar

400 Slutlig antidumpningstull

401 Slutlig antidumpningstull som tas ut på en annan
medlemsstats vägnar

501 Utjämningstull som tas ut på en annan
medlemsstats vägnar

553 Preliminär utjämningstull

554 Slutlig utjämningstull

700 Mervärdesskatt

800 Importull å vissa jordbruksprodukter

NRA Avfallsskatt

NSE Tilläggsaccis, accis på vissa bränslen

NTA Tobaksaccis

NUE Försörjningsberedskapsavgift för vissa bränslen

NUP Försörjningsberedskapsavgift för flytande
bränslen



Nr 45

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av
administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) vid
export, import och transitering fr.o.m. 1.3.2004
Anvisningarna (TMD 321/2003) för ifyllande av export-, import- och transiteringsdeklarationer som avges på
administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) preciseras och ändras på följande sätt:

Ifyllningsanvisningarna

Uppgiften i fält 6 (kolliantal) i exportdeklarationen är obligatorisk också i en ofullständig deklaration. I fält 44 kan
man ange om det är fråga om begagnade varor (minskar förfrågningarna gällande statistiskt värde).

I fält 40 i importdeklarationen utgörs den summariska deklarationen i flygtransporter av speditörsflygfraktsedeln
(HAWB), om en sådan upprättats för försändelsen. I annat fall anges huvudflygfraktsedeln. Om någon tullbehandling
enligt ett tullsystem inte tillämpas på en landgrupp utan bara på ett enskilt land, anges uppgiften med en landkod
(kodförteckning 0058, första delfältet i fält 47).

Kodförteckningarna

Kodförteckning 006 Handlingar har uppdaterats, se bilaga 1 nedan. (Koderna används inte som sådana i fält 44 på
SAD-blanketten.)

I kodförteckning 0015 Tillägg till särskild upplysning (Koderna används inte som sådana i fält 44 på SAD-blanketten)
tilläggs en förklaring för kod XAL:

Tillämpat prissystem. Utöver kod XAL skall också någon av följande koder anges:

A Ingångspris enligt fakturan

B Deduktivt pris som ingångspris

C Fast importvärde

X Enhetsvärde enligt art. 36.2 i tullkodexen

Koderna för tullbehandling, dvs. för förmånsbehandling, som hade uteblivit i TMD 231/2003, finns i bilaga 2 nedan.

I koderna för nationellt förfarande (kodförteckning 0027) stryks kod 7AD. Förklaringarna för koderna i
kodförteckningen har preciserats (bilaga 3 nedan).

Koderna för tullsystem (kodförteckning 0127) finns uppdaterade i bilaga 4 nedan.

Numret på kodförteckningen för lagertyp skall vara 0147 (inte 0149).

Förteckningen över skatter och avgifter (0151) förnyas (bilaga 5 nedan). Koderna ändras ytterligare vid en senare
tidpunkt.

Exemplen på ifyllda blanketter

Exemplen 4, 5 och 6 har korrigerats och återfinns i bilagorna 6, 7 och 8 nedan.

Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2003.

Ytterligare upplysningar ges av tulldistriktens ansvariga för dessa förfaranden och av Tullstyrelsens SAD-expert:



 EXPORT IMPORT TRANSITERING

Östra
tulldistriktet

Eija Vuorinen
tfn 020 492 5027

Airi Peutere
tfn 020 492
5021

Asko Sara-aho
tfn 020 492 5108

Norra
tulldistriktet

Sirpa Keinänen
tfn 020 492 8031

Ritva Rasmus

tfn 020 492
8028

Topi Virkkala
tfn 020 492 8025

Västra
tulldistriktet

Minnaleena
Lehikoinen
tfn 020 492 4063

Eino Ylinen
tfn 020 492
4043

Markku Laine
tfn 020 492 4071

Ålands
tulldistrikt

Kari Niskala
tfn 020 492 6027

Carola
Hartman-
Söderlund
tfn 020 492
6057

Tapani Siven
tfn 020 492 6044

Södra
tulldistriktet

Merja-Riitta
Leskio
tfn 020 492 1730

Leila Alasalmi
tfn 020 492
1063

Marjo
Saastamoinen
tfn 020 492 1314

Tullstyrelsen Virpi Kantola tfn 020 492 2475

E-postadresserna har förmen fornamn.efternamn@tulli.fi.

TVE/JS, 30/010/30.1.2004

Bilaga 1: Kodförteckning 0006 Handlingar

0006 HANDLINGAR Bilaga 1

OBS! HANDLINGARNA MÄRKTA MED ASTERISK (*) ANVÄNDS I NCTS-SYSTEMET

OBS2! KODERNA ANVÄNDS INTE SOM SÅDANA I FÄLT 44 PÅ SAD-BLANKETTEN

Ursprungsintyg

17 Godkända exportörens fakturadeklaration

18 Varucertifikat A.TR.1 *

860 Ursprungsintyg för textilier



861 Ursprungsintyg *

862 Ursprungsdeklaration *

864 Ursprungsintyg som berättigar till förmånsbehandling *

865 GSP-intyg *

954 Varucertifikat EUR 1 *

Äkthets- och kvalitetsintyg

3 Kvalitetsintyg

VIT Kvalitetsintyg för vin

863 Äkthetsintyg - färska, ätliga vindruvor av varieteten
Emperor

BAT Äkthetsintyg för basmatiris

BOT Ursprungsintyg för Bourbon-whisky

CHT Kvalitetsintyg för nitrat från Chile

FOT Intyg för produkter vid namn Fondue

HAT Intyg för vissa hantverksprodukter (handicraft)

SCT Intyg för produkter av natursilke eller bomull vävda på
handvävstol

TOT Ursprungsintyg för Tokay-vin

TUT Äkthetsintyg för tobak

Handlingar som hänför sig till priset / beräkningen av beskattningsvärdet

9 Prislista *

220 Order



315 Köpekontrakt (projekt)

320 Orderbekräftelse

325 Proformafaktura *

380 Faktura *

381 Kreditnota

780 Frakträkning

934 Tullvärdedeklaration D.V.1

Handlingar som hänför sig till förpackningar

235 Containerlista *

270 Godslista, lastspecifikation

271 Packsedel*

785 Fraktmanifest *

786 Fraktmanifest (specificerad)

787 Bordereau (följesedel)

Handlingar som hänför sig till tillstånd och tullförfaranden med ekonomisk verkan

601 Tillstånd till aktiv förädling

631 Tillstånd för överföring till lager

990 Tillstånd med stöd av användningen för särskilda ändamål

JTL Tillstånd till periodförtullning

KTL Tillstånd till hemförtullning



PTL Tillstånd för uppgift som saknas

RVL Tillstånd att verka som registrerad acciskund

SJS Bilaga till tillstånd för förenklat förfarande vid aktiv
förädling

TKL Tillstånd att få tillämpa art. 81 i tullkodexen

TTL Tillstånd till bearbetning under tullkontroll

UJL Tillstånd till passiv förädling

VML Tillstånd till temporär import

WWL Tillstånd att verka som auktoriserad lagerhållare

INF-intyg

IF1 INF 1

IF2 INF 2

IF3 INF 3

IF4 INF 4

IF5 INF 5

IF6 INF 6

IF7 INF 7

IF8 INF 8

IF9 INF 9

Handlingar som hänför sig till tulluppbörd

49 Intyg över skada



311 Kvotbegäran

966 Importlicens i samband med kvot

AIR Luftvärdighetsbevis

HVT Förstöringsbevis

SAT Bindande ursprungsbesked

STT Bindande klassificeringsbesked

Handlingar som hänför sig till restriktioner

2 Intyg om överensstämmelse *

38 Vaccinationsintyg

89 Intyg om gränskontroll

116 Kimberly-rådiamantintyg

638 CITES-importtillstånd

645 Vapenimporttillstånd

810 Exportlicens

840 Importlicens (jordbruk AGRIM)

851 Sundhetscertifikat för växter *

852 Hälsointyg *

853 Hälsointyg för djur *

890 Utredning över farliga ämnen

910 Kontrolldokument



911 Importtillstånd *

ELP Identifikationsdokument (djurpass)

JJA Utlåtande av förädlingsorganisation

LUT Ekointyg

OTL Ozonimporttillstånd

REK Registrerad importör

VII Intyg om överensstämmelse VI 1 och 2

Tidigare handlingar

44 Överföringsorder

101 Registrering (allmän)

632 Uppläggning på lager

635 Ankomstnummer

701 Datoriserad transitering (NCTS), MRN

703 Speditörsfraktsedel *

704 Huvudkonossement *

705 Konossement *

714 Speditörskonossement *

720 Fraktsedel på järnväg

722 Följesedel SMGS *

730 Fraktsedel för vägtransport *



740 Flygfraktsedel *

741 Huvudflygfraktsedel *

743 Speditörsflygfraktsedel (HAWB)

750 Leveransavi (postpaket) *

760 Dokument för kombination av olika /multimodala
transportsätt (allmän) *

781 Ankomstavi (varor)

820 T-deklarationsblankett *

821 T1-deklarationsblankett *

822 T2-deklarationsblankett *

823 Kontrollexemplar T5 *

825 T2L-deklarationsblankett *

830 Exportdeklaration *

929 Importdeklaration

933 Fraktdeklaration (ankomst) / summarisk deklaration *

941 Embargotillstånd *

951 TIF-blankett *

952 TIR-carnet *

955 ATA-carnet *

PNU PortNet-ankomstnummer

Övriga



ZZZ Andra *

Bilaga 2: Kodförteckning 0017 Tullbehandling (förmånsbehandling)

0017 TULLBEHANDLING
(FÖRMÅNSBEHANDLING)

Bilaga 2

099 Ingen av följande

Denna kod avser fall där den gemensamma tulltariffen inte tillämpas
på de importerade eller återimporterade varorna.

100 Allmän tullsats vid import från tredje land

Tullsatsen enligt artikel 20.3 c i tullkodexen. I dessa fall yrkar man
inte på tullförmånsbehandling eller så finns inte en sådan att
tillämpa.

110 Autonom tullsuspension vid import från tredje land

Temporär tullsuspension från den allmänna tullen beviljas för vissa
varor från jordbruks- och luftfartssektorn samt från den kemiska och
mikroelektroniska sektorn. De flesta av suspensionerna ingår i
förordningar som utfärdas för ett år i sänder. Andra suspensioner
anges i fotnoter till vissa varukoder i den kombinerade
nomenklaturen och de är i kraft tills annat bestäms. Den allmänna
tullen kan suspenderas antingen helt (t.ex. kapitel 27) eller delvis
(t.ex. varukoderna 2905 44, 3201 20 00, 3824 60).

115 Autonom tullsuspension som tillämpas vid import från tredje land
och som förutsätter att varorna används för ett särskilda
ändamålVissa tullsuspensioner (kod 110) beviljas för varor som
används för ett visst ändamål (end use, artikel 82 i tullkodexen).

119 Temporär tullbefrielse för varor som importeras med
luftvärdighetsintyg

120 WTO-tullkvot vid import från tredje land

Dessa kvoter nämns i bilaga 7 till den kombinerade nomenklaturen.
De nämns också i fotnoter till de varukoder som ingår i kvoterna.

123 WTO-tullkvot vid import från tredje land med villkoret att varorna
används för ett särskilt ändamål

Vissa tullsuspensioner (kod 120) beviljas endast om varan används
för särskilt ändamål (artikel 82 i tullkodexen). Se kolumn 6 "Andra
betingelser och villkor" i bilaga 6 till den kombinerade
nomenklaturen.



125 WTO-tullkvot som tillämpas vid import från tredje land och som
förutsätter att ett särskilt intyg företes för varorna

Dessa särskilda intyg är andra intyg än ursprungsintyg, t.ex. intyg om
härstamning (pedigree certificate) som nämns i bilaga 7, löpnummer
2.

140 Tullfrihet eller tullnedsättning som förutsätter att varan används för
ett särskilt ändamål.

Alla fall där varans slutanvändning leder till tullfrihet eller
tullnedsättning (artikel 82 i tullkodexen) upptas nu i Kombinerade
nomenklaturen och är märkta med följande fotnot : För tillämpning
av detta undernummer erfordras att villkoren i särskilda
gemenskapsbestämmelser är uppfyllda.

150 Klassificering av varan till ett visst KN-nummer förutsätter att ett
särskilt intyg företes för varan

De flesta av dessa fall och intyg nämns i artiklarna 16-34 i
tillämpningsförordningen för tullkodexen. Övriga finns nämnda i
fotnoterna för ifrågavarande varukoder, t.ex. 0202 30 50.

200 GSP-behandling utan villkor och begränsningar

Det enda villkoret är att ett ursprungsintyg (Form A) företes. Att
sociala villkor och villkor som har med miljöskydd att göra har
iakttagits kan också bevisas med Form A -intyg för att få ytterligare
tullnedsättningar. (Denna kod används också i fall där de länder för
vilka GSP-behandling slopats fortfarande beviljas nedsättning från
den tulltariffenliga tullen.

218 GSP-tull som förutsätter att ett särskilt intyg företes

För att GSP-tull skall kunna beviljas för t.ex. handvävda och
handgjorda produkter skall man utöver ett Form A -intyg förete ett
särskilt intyg.

220 GSP- tullkvot

För närvarande tillämpas inga kvoter inom GSP-systemet.

223 GSP-tullkvot med villkoret att varorna används för ett särskilt
ändamål



Tillämpas inte för närvarande.

225 GSP-tullkvot som förutsätter att ett särskilt intyg företes

Tillämpas inte för närvarande.

250 Klassificering av varan till ett visst KN-nummer underkastat GSP-tull
förutsätter att ett särskilt intyg företes för varan

Tillämpas inte för närvarande.

300 Tullförmån utan villkor och begränsningar (inkl. tulltak)

Tullförmån tillämpas enligt avtalet i fråga.

318 Förmånstull som förutsätter att ett särskilt intyg företes

För närvarande behöver inga andra intyg företes än EUR.1 eller
A.TR - certifikat.

320 Förmånstullkvot

Förmånstull tillämpas inom ramen för en tullkvot vars förvaltning
kan grunda sig på i vilken ordning ansökningar kommer in eller på
licensiering

323 Förmånstullkvot som förutsätter att varorna används för att särskilt
ändamål

Vissa kvoter (kod 320) tillämpas endast på varor som används för ett
visst ändamål (end use, art. 82 i tullkodexen).

325 Förmånstullkvot som förutsätter att ett särskilt intyg företes

Tillämpas inte för närvarande.

350 Klassificering av varan till ett visst KN-nummer som är underkastat
förmånstull förutsätter att ett särskilt intyg företes för varan

Tillämpas inte för närvarande.

Bilaga 3: Kodförteckning 0027 Nationellt förfarande



0027 NATIONELLT FÖRFARANDE Bilaga 3

TfriF = Tullfrihetsförordningen (EEG) nr 918/83
MomsL = Mervärdesskattelagen
TK = Tullkodexen (EEG) nr 2913/92
TillK = Tillämpningskodexen (EEG) nr 2454/93
LPA = Lagen om påförande av accis
TL = Tullagen

TULLFRIHETSFÖRORDNING
(de harmoniserade koderna har formen C+två siffror, de nationella 3+två bokstäver)

C01 Personlig egendom som införs av fysiska personer som flyttar sin
normala bostad till gemenskapen, med beaktande av
begränsningarna i artikel 5 (TfriF 2, MomsL 94.1.12)

C02 Varor importerade med anledning av giftermål (brudutstyrsel och
bohag), med beaktande av begränsningarna i artikel 13 (TfriF 11 art.
1 punkten, MomsL 94.1.12)

C03 Varor importerade med anledning av giftermål (gåvor som vanligen
ges vid et bröllop) (TfriF 11 art. 2 punkten, MomsL 94.1.12)

C04 Personlig egendom som förvärvats genom arv, med beaktande av
begränsningarna i artikel 17 (TfriF 16, MomsL 94.1.12)

C05 Bohag för möblering av en andra bostad (TfriF 20, MomsL 1.1.2)

C06 Utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk (Tfri F25, MomsL
94.1.12)

C07 Försändelser av ringa värde (högst 22 euro, ej tobaksvaror, alkohol
eller parfymer) (TfriF 27, MomsL 94.1.12)

C08 Försändelser som skickas av en privatperson till en annan (värde
högst 45 euro, mängdbegränsningarna enligt art. 31 TfriF ) (TfriF 29,
MomsL 94.1.14)

3RA Icke-kommersiella småförsändelser, värde högst 45 euro,
mängdbegränsningarna enligt art. 31 TfriF och när innehållet
överstiger 500 g kaffe eller 200 g kaffaextrakt, 100 g te eller 40 g
teextrakt (TfriF 29, MomsL 94.1.14)

C09 Företags kapitalvaror och annan utrustning som importeras i
samband med överflyttning av verksamheten från ett tredjeland till
gemenskapen, med beaktande av begränsningarna i artikel 35 (TfriF
32, MomsL 1.1.2)



C10 Produktions- och kapitalvaror som tillhör personer som utövar ett
fritt yrke och juridiska personer som ägnar sig åt ideel verksamhet
(TfriF 38, MomsL 1.1.2)

3RB Produkter som framställs av gemenskapsjordbrukare på egendomar i
tredje land (TfriF 39, MomsL 1.1.2)

3RC Utsäde o.dyl. som importeras av tredjelandsjordbrukare från
gränsområden
(TfriF 43, MomsL 1.1.2)

3RD Varor som ingår i resenärers personliga bagage, värde högst 175
euro, med beaktande av begränsningarna i artiklarna 45-46 TfriF
(TfriF 45-47, MomsL 95, LPA 19, TL 9a)

C11 Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel;
vetenskapliga instrument och apparater i bilaga I (TfriF 50, MomsL
1.1.2)

C12 Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel;
vetenskapliga instrument och apparater i bilaga IIA (TfriF 51,
MomsL 1.1.2)

3RE Samlarföremål och konstverk, bilaga IIB (TfriF 51, MomsL 94.12)

3RF Vetenskapliga instrument och apparater (TfriF 52, MomsL 1.1.2)

C13 Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel;
Vetenskapliga instrument och apparater (reservdelar, komponenter
och tillbehör) (TfriF 53, MomsL 1.1.2)

C14 Utrustning importerad för icke-kommersiella ändamål på uppdrag av
en vetenskaplig forskningsinstitution eller organisation med säte
utanför gemenskapen (TfriF 59a, MomsL 1.1.2)

C15 Försöksdjur och biologiska eller kemiska ämnen avsedda för
forskning (TfriF 60, MomsL 1.1.2 )

3RG Laboratoriedjur för forkningsändamål utan vederlag (TfriF 60,
MomsL 94.15)

3RH Biologiska eller kemiska ämnen för forskningsändamål (TfriF 60,
MomsL 1.1.2)

3RI Biologiska eller kemiska ämnen för forskningsändamål utan vederlag
(TfriF 60, MomsL 94.15)



C16 Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung samt reagenser för
blodgrupps- och vävnadsbestämning (TfriF 61, MomsL 94.12)

C17 Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning,
medicinska diagnoser eller medicinsk behandling (TfriF 63a,
MomsL 1.1.2)

C18 Referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter, se
villkor och tillstånd AAL 16 § 9k, AlkoholaccisL 8 § och AlkoholL
17 § (TfriF 63c, MomsL 94.1.12)

C19 Farmaceutiska produkter som används vid internationella
idrottsevenemang
(TfriF 64, MomsL 94.1,12)

C20 Alla slags varor till välgörande och filantropiska organisationer, med
beaktande av begränsningarna i TfriF 66 (TfriF 65, MomsL 94.1.12)

C21 Varor avsedda för blinda i bilaga III (TfriF 70 , MomsL 1.1.2)

C22 Varor avsedda för blinda i bilaga IV, importerade av blinda själva för
eget bruk (TfriF 71 (1:a strecksatsen), MomsL 1.1.2)

C23 Varor avsedda för blinda i bilaga IV, importerade av vissa
institutioner eller organisationer (TfriF 71 (2:a strecksatsen), MomsL
1.1.2)

C24 Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av
handikappade själva för eget bruk (TfriF 72; 74, MomsL 1.1.2)

C25 Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av
vissa institutioner eller organisationer (TfriF 72; 74, MomsL 1.1.2)

C26 Varor som importerats till förmån för katastrofoffer (TfriF 79,
MomsL 94.1.12)

C27 Hederstecken och belöningar (TfriF 86, MomsL 94.1.12)

C28 Gåvor som erhållits inom ramen för internationella förbindelser,
utom tobak och alkohol (TfriF 87, MomsL 94.1.12)

C29 Varor som skall användas av monarker och statsöverhuvuden (TfriF
90, MomsL 94.1.12)

C30 Varor som importeras för handelsfrämjande ändamål (TfriF 91,
MomsL 94.1.12, LPA)

TEMPORÄR IMPORT (de harmoniserade koderna har formen D+två siffror, inga nationella koder)



D04 Personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras
av resande (TillK 563, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D05 Välfärdsmaeriel för sjöfolk (TillK 564, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D06 Utrustning för katastrofhjälp för att motverka följderna av katastrofer
(TillK 565, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D07 Medicinsk och kirurgisk samt laboratorieutrustning (TillK 566,
MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D08 Djur (TillK 567, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D09 Djur och varor för traditionell verksamhet i gränsområden (TillK
567, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D10 Ljud-, bild- och datamedier (TillK 568, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D11 Reklammaterial (TillK 568, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D12 Yrkesutrustning (TillK 569, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D13 Undervisningsmateriel och vetenskaplig materiel (TillK 570, MomsL
86a § 3 mom. 2 p.)

D14 Emballagen, fyllda (TillK 571, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D15 Emballagen, tomma (TillK 571, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D16 Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och
testinstrument och andra liknande artiklar (TillK 572, MomsL 86a §
3 mom. 2 p.)

D17 Specialverktyg och -instrument (TillK 572, MomsL 86a § 3 mom. 2
p.)

D18 Varor för testning eller provning (TillK 573 a, MomsL 86a § 3 mom.
2 p.)

D19 Varor som importeras med stöd av ett försäljningskontrakt som kan
hävas, om testningen av varorna inte ger godtagbara resultat (TillK
573 b, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)



D20 Varor för att användas i tester eller experiment (TillK 573 c, MomsL
86a § 3 mom. 2 p.)

D21 Varuprover (TillK 574, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D22 Ersättningsproduktionsmedel (TillK 575, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D23 Varor som skall ställas ut eller användas på offentliga arrangemang
(TillK 576.1, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D24 Försändelser för godkännande (två månader) (TillK 576.2, MomsL
86a § 3 mom. 2 p.)

D25 Konstverk, samlarförmål och antikviteter (TillK 576.3 a, MomsL 86a
§ 3 mom. 2 p.)

D26 Icke-nytillverkade varor som importeras för att säljas på auktion
(TillK 576.3 b, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D27 Reservdelar, tillbehör och utrustning (TillK 577, MomsL 86a § 3
mom. 2 p.)

D28 Varor som importeras i särskilda situationer utan ekonomisk
betydelse (TillK 578.b, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D29 Varor som vid enstaka tillfällen importeras för en period på högst tre
månader (TillK 578 a, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D30 Överlåtelse till fri omsättning av varor som hänförts till förfarandet
för temporär import och som skall ställas ut eller användas på
offentliga arrangemang så att sådana taxeringsgrunder används som
är tillämpliga på varorna vid den tidpunkt då deklarationen för
överlåtelse till fri omsättning godkänns. (TillK 582, MomsL 86a § 3
mom. 2 p.)

D51 Temporär import med partiell befrielse från importtullar (TK 142,
MomsL 1.1.2, LPA) [Produkterna är helt accispliktiga (eller
accisfria) ]

NATIONELLA KODER
(av formen 7+två bokstäver)

7NA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - fartygsbyggnadsförmån
(vissa fartyg och luftfartyg samt reservdelar och utrustning för dessa
luftfartyg , utan moms). De särskilda bestämmelserna A och B i
Kombinerade nomenklaturen samt de varor som nämns i
varukodstexterna i brukstariffen (TK 21) (AVL 94.1.9)

Bilaga 4: Kodförteckning 0127 Tullsystem

0127 TULLSYSTEM Bilaga 4



1011 Tredjelandstull (KOLM)

1012 Länderna i landgrupp 5 enligt förordning (EG) nr
2366/2002

1015 Länder som uteslutis från förordning 1964/2003

1018 Länder som omfattas av förordning 1965/2003

1020 Länder som uteslutits från förordning 560/2002
(skyddsåtgärder för stål)

1021 Europeiska frihandelssammanslutningen Efta (CH; IS;
NO) (AELE)

1025 Länder som omfattas av förordning 560/2002
(skyddsåtgärder för stål)

1030 Länder som omfattas av det allmänna
tullpreferenssystemet (GSP). Koden används inte för att
påvisa förmånsbehandling. (SPG)

1031 AVS-stater (Länder i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet ) (LOMA)

1054 Maghreb (DZ; MA; TN) (MED)

1056 Multifiberavtal (AMF)

1099 (AL, BA och HR, strukna ur landgrupperna 1030 och
2020) (ABH)

1999 (AL, BA, HR, MK, XK och SI) (BALK)

2005 GSP (R 01/2501) - Bilaga I kolumn H (SPGA)

2010 De minst utvecklade länderna samt BO, EC, CO, PE och
VE (Andinska gruppen). Koden används som
tullbehandlingskod i tulltariffkapitlen 25-97
(industriprodukter). (SPGC)

2012 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES (IS; LI;
NO) (EEA)



2019 R 02/560 - Bilaga IV - länder som uteslutits från
förordningen (GSP) (EXCL)

2020 GSP (R 01/2501) - Allmänna preferenssystemet för
utvecklingsländer (SPGL)

2021 GSP (R03/0815 - Art.1(1)) - MA (SPGR)

2022 GSP (R03/0815 - Art.1(1)) - MX (SPGX)

2023 GSP (R03/0815 - Art.1(1)) - TN (SPGN)

2024 GSP ( R01/2501 - art. 8) - MK, LK (används fr.o.m.
1.2.2004)

2027 GSP (R 01/2501) - Bilaga I kolumn I (SPGE)

2028 PG, SK, CZ, HU (PHC)

2030 BG, HU, PL, RO (BHPR)

2032 EE; LV; LT (F)

2034 BA,XJ,HR,SI (SPGM)

2035 AM, AZ, GE, KZ, KG, MD, TJ, TM, UA, UZ, BY och RU
(CIS)

2036 RP. SERBIEN, MONTENEGRO (YSM)

2037 BA och HR (BCR)

2050 Kanarieöarna, Ceuta, Melilla (SP)

2060 Spanien (inkl. XB, XC) (ESSP)

2080 ULT (Utomeuropeiska länder och territorier) (LOMB)

2090 LOMA + LOMB (LOMAB)

2110 Mashrek (EG; JO; LB; SY) (MCH)



2400 Diagonal paneuropeisk kumulation

2500 Medlemsländerna i GATT (GATT)

Bilaga 5: Kodförteckning 0151 Skatter och avgifter

0151 SKATTER OCH AVGIFTER Bilaga 5

100 Tull

101 Tull som tas ut på en annan medlemsstats vägnar

200 Tull på kol- och stålprodukter

201 Tull som tas ut på en annan medlemsstats vägnar
för kol- och stålprodukter

300 Preliminär antidumpningstull

301 Preliminär antidumpningstull som tas ut på en
annan medlemsstats vägnar

400 Slutlig antidumpningstull

401 Slutlig antidumpningstull som tas ut på en annan
medlemsstats vägnar

501 Utjämningstull som tas ut på en annan
medlemsstats vägnar

553 Preliminär utjämningstull

554 Slutlig utjämningstull

700 Mervärdesskatt

800 Importull å vissa jordbruksprodukter

NRA Avfallsskatt

NSE Tilläggsaccis, accis på vissa bränslen

NTA Tobaksaccis



NUE Försörjningsberedskapsavgift för vissa bränslen

NUP Försörjningsberedskapsavgift för flytande
bränslen



tmd045.bilaga6.pdf, Bilaga 6: Exempel 4, ofullständig importdeklaration/en varupost
tmd045.bilaga7.pdf, Bilaga 7: Exemepl 5, kompletterande importdeklaration/en varupost
tmd045.bilaga8.pdf, Bilaga 8. Exempel 6, fullständig importdeklaration, flera varuposter, tmd045.bilaga8a.pdf
tilläggsblad
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Avsändare/Exportör                   Nr 

Mottagare                                  Nr

Deklarant/Ombud                       Nr             

Transportmedlets kännetecken och nationalitet vid ankomsten                           Cont.

Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränspassagen                                                       

Transportsätt                Transportsätt               Lossningsplats
      vid gränsen inrikes

Märken och nummer  - Containernummer - Antal och slag                                                                            Varup.        Varukod
Kolli
och
varuslag

Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar/
Certifikat
och

Skatte

Ankomsttullanstalt                                            Godsets förvaringsplats

ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

a|    CN  |b|
FÖRFARANDE Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvantitet 

SU Kod

Statistiskt värde

Uppskjuten betalning                                     Lagerart

UPPLYSNINGAR FÖR BOKFÖRING

AVGÅNGSTULLANSTALT

Kod                 Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ort och datum:

Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

Planerade

 

gräns-
tullanstal-
ter (och
länder)

Säkerhet
Gäller inte för

KONTROLLERAT AV BESTÄMMELSETULLANSTALTEN

Slag Beskattningsgrund          Skattesats                     Belopp                              BS

Totalt:

Huvudansvarig för transiteringen      Nr                                                                            Underskrift:

Godkänt ombud:
Ort och datum:

Antalet
godslistor

Antalet                Kolliantal               Ref nr

Ekonomiskt ansvarig                  |  Nr

Sista avsänd-
         nings-
         land

Inköps-/Produk-
            tions
            land

Avsändnings-/Utförselland                          Avsl/Utf/Kod                     Best.land Kod

a |      CN     | b |          a |             | b |
Ursprungsland                                              Bestämmelseland

Valutaslag och fakturabelopp                     Valutakurs                      Transaktionens  

Betalnings- och bankuppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1

3 Blankett nr

A
DEKLARATION

varup.

slag

tillstånd

beräkning

GJPVärdeuppgifter

Förmåner

Varans pris

Värderättelse

43VB
  Kod

China Toll Corp.
Beijing Business Centre, Level 21
Guanghua Lu 1056, Beijing 100200
People’s Republic of China

Exempel 6: Fullständig import-
deklaration / flera varuposter

IM   A

2 3 CNFISE80

EdoCasta Corp. 
Nya Vägen 98
S-70 361 Örebro
Sverige

SE1234567890123

FCA   Beijing

Mottagaren
Loktransport Ab  FI0807060-5T0010
 V                                       030405

V7897979 FI 1

FI

2 2

FI499300 Z FI494600 

CONT098765-4
894/JI=OA/187840         2CT Handsågar av järn

 82021000    00

255 100

4000               238

720 CIM 7895719  18.10.2003

830,10

Faktura 78907527  15.10.2003
  

Fredrikshamn 18.10.2003

Loktransport Ab��� ������� � 	 
 �

Maja Melodi, importspeditör
040-40404040

EUR  743,19 1   1

90,00

740,10

FI0987645-1T0001

1     2

1

1011   855,60
700

Bilaga 8
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Avsändare/Exportör                   Nr 

Mottagare                                  Nr

Deklarant/Ombud                       Nr             

Transportmedlets kännetecken och nationalitet vid ankomsten                           Cont.

Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränspassagen                                                       

Transportsätt                Transportsätt               Lossningsplats
      vid gränsen inrikes

Märken och nummer  - Containernummer - Antal och slag                                                                            Varup.        Varukod
Kolli
och
varuslag

Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar/
Certifikat
och

Skatte

Ankomsttullanstalt                                            Godsets förvaringsplats

ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

a|    US  |b|
FÖRFARANDE Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvantitet 

SU Kod

Statistiskt värde

Uppskjuten betalning                                     Lagerart

UPPLYSNINGAR FÖR BOKFÖRING

AVGÅNGSTULLANSTALT

Kod                 Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ort och datum:

Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

Planerade

 

gräns-
tullanstal-
ter (och
länder)

Säkerhet
Gäller inte för

KONTROLLERAT AV BESTÄMMELSETULLANSTALTEN

Slag Beskattningsgrund          Skattesats                     Belopp                              BS

Totalt:

Huvudansvarig för transiteringen      Nr                                                                            Underskrift:

Godkänt ombud:
Ort och datum:

Antalet
godslistor

Antalet                Kolliantal               Ref nr

Ekonomiskt ansvarig                  |  Nr

Sista avsänd-
         nings-
         land

Inköps-/Produk-
            tions
            land

Avsändnings-/Utförselland                          Avsl/Utf/Kod                     Best.land Kod

a |         US     | b |        a |            | b |
Ursprungsland                                              Bestämmelseland

Valutaslag och fakturabelopp                     Valutakurs                      Transaktionens  

Betalnings- och bankuppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1

3 Blankett nr

A
DEKLARATION

varup.

slag

tillstånd

beräkning

GJPVärdeuppgifter

Förmåner

Varans pris

Värderättelse

43VB
  Kod

Aviation Techniques Corp.
587 Winchester Road
Memphis, TN38116
USA

Exempel 5: Kompletterande import-
deklaration / en varupost

IM   X

1 2 LX/QTC/759589

Par-flyg Ab
FI0987654-3T0001

DDU   Tammerfors

Mottagaren
Trans-Går Ab  FI7417510-5T0011
 T                                       2003-IM647

XX153 2.10.2003 FI 0

FI

4 4

FI015300 O Vindpustvägen 34

DM511-2         2CS Belysningsströmbrytare 9405403900

0,905 119

4000  7NB   1

741 7165401650670  1.10.2003

415,10

Faktura DMPL 3985 29.9.2003
Lufvärdighetsbevis  715675197  28.9.2003

Bromarf 2.10.2003

Trans-Går Ab��� ������� � � 	 


Maja Matris, transportansvarig
019-24400

USD  358,50 1   1

7,95

358,50

FI0987645-1T0001

Bilaga 7
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Avsändare/Exportör                   Nr 

Mottagare                                  Nr

Deklarant/Ombud                       Nr             

Transportmedlets kännetecken och nationalitet vid ankomsten                           Cont.

Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränspassagen                                                       

Transportsätt                Transportsätt               Lossningsplats
      vid gränsen inrikes

Märken och nummer  - Containernummer - Antal och slag                                                                            Varup.        Varukod
Kolli
och
varuslag

Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar/
Certifikat
och

Skatte

Ankomsttullanstalt                                            Godsets förvaringsplats

ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

a|    US  |b|
FÖRFARANDE Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvantitet 

SU Kod

Statistiskt värde

Uppskjuten betalning                                     Lagerart

UPPLYSNINGAR FÖR BOKFÖRING

AVGÅNGSTULLANSTALT

Kod                 Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ort och datum:

Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

Planerade

 

gräns-
tullanstal-
ter (och
länder)

Säkerhet
Gäller inte för

KONTROLLERAT AV BESTÄMMELSETULLANSTALTEN

Slag Beskattningsgrund          Skattesats                     Belopp                              BS

Totalt:

Huvudansvarig för transiteringen      Nr                                                                            Underskrift:

Godkänt ombud:
Ort och datum:

Antalet
godslistor

Antalet                Kolliantal               Ref nr

Ekonomiskt ansvarig                  |  Nr

Sista avsänd-
         nings-
         land

Inköps-/Produk-
            tions
            land

Avsändnings-/Utförselland                          Avsl/Utf/Kod                     Best.land Kod

a |         US     | b |        a |           | b |
Ursprungsland                                              Bestämmelseland

Valutaslag och fakturabelopp                     Valutakurs                      Transaktionens  

Betalnings- och bankuppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1

3 Blankett nr

A
DEKLARATION

varup.

slag

tillstånd

beräkning

GJPVärdeuppgifter

Förmåner

Varans pris

Värderättelse

43VB
  Kod

Aviation Techniques Corp.
587 Winchester Road
Memphis, TN38116
USA

Exempel 4: Ofullständig import-
deklaration / en varupost

IM   B

1 2 LX/QTC/759589

Par-flyg Ab
FI0987654-3T0001

DDU   Tammerfors

Mottagaren
Trans-Går Ab  FI7417510-5T0011
 T                                       2003-IM647

XX153 2.10.2003 FI 0

FI

4 4

FI015300 O Vindpustvägen 34

DM511-2         2CS Belysningsströmbrytare 94054039  00

0,905 119

4000  7NB   1

741 7165401650670  1.10.2003

410,10

Faktura DMPL 3985 29.9.2003
Luftvärdighetsbevis  715675197  28.9.2003

Bromarf 2.10.2003

Trans-Går Ab��� ������� � � 	 


Maja Matris, transportansvarig
019-24400

Bilaga 6



35

38

32 33

34

37FÖRFARANDE

40

36

39 Kvot

ord.
nr

Ursprland Kod      Bruttovikt (kg)

a|             |b|
Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

35

38

32 33

34

FÖRFARANDE

41

36

39 Kvot

42

Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag                                                                   Varup.        Varukod
ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

Nettovikt (kg)

Annan kvantitet

46 Statistiskt värde

45SU Kod

35

38

32 33

34

37FÖRFARANDE

40

41

36

39 Kvot

42

ord.
nr

Ursprland Kod       Bruttovikt (kg)

a|             |b|
Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvalitet 

46 Statistiskt värde

45SU Kod

41 42

46 Statistiskt värde

45

Annan kvantitet

SU Kod

 

Beskattningsgrund       Skattesats                    Belopp                          BS      Slag         Beskattningsgrund      Skattesats                  Belopp                       BS

Första varuposten totalt: Andra varuposten totalt:

  Beskattningsgrund    Skattesats                     Belopp                          BS      Slag        Belopp                         BS

Tredje varuposten totalt:

6

Summa

SUMMERING

C AVGÅNGSTULLANSTALT

EUROPEISKA GEMENSKAPEN
Mottagare                                   Nr

 6

1

3 Blankett nr

A

BIS

BESTÄMMELSETULLANSTALT

Slag

Slag

Bestämmelselandets
   exemplar

8
DEKLARATION

C

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar40

a|   CN       |b|

Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag                                                                   Varup.        Varukod

Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag                                                                   Varup.        Varukod

31
Kolli
och
varuslag

31
Kolli
och
varuslag

31
Kolli
och
varuslag

44
Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar
Certifikat
och
tillstånd

44
Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar
Certifikat
och
tillstånd

44
Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar
Certifikat
och
tillstånd

47
Skatte
beräkning

37

Värderättelse

Värderättelse

Värderättelse

Varans pris

Varans pris

Varans pris

43 VB
  Kod

43VB
  Kod

43VB
  Kod

Förmåner

Förmåner

Förmåner

Exempel 6

EdoCasta Corp.
S1234567890123 IM A

2      2

2  49111010  00CONT098765-4
894/JI=OA/187841                    1 CT Broschyrer

100

4000  C07 9

720 CIM7895719  18.10.2003

3,09

1,00

4,09

B00     5,09



Nr 46

Paneuropeisk kumulation; avtalsnätverk; ändringar i
ursprungsreglerna; värdegränser för ursprungsbevis
1. Avtalsnätverk

Rumänien har ännu inte slutit avtal med Estland och Lettland.

2. Enhetligt ursprungsprotokoll

Denna omfattande, ursprungligen till början av år 2002 planerade ändring har fortfarande inte genomförts.
Ändringens innehåll har förklarats i TMD 116/03. Här följer uppgifter om tillämpningsdatum och om publicerandet av
avtalen i EUT:

Bulgarien L 191/30.7.2003 1 januari 2002

EES L 137/5.6.2003 1 juli 2002

Lettland L 274724.10.2003 1 januari 2003

Litauen L 334/22.12.2003 1 januari 2003

Polen L 142/10.6.2003 1 mars 2003

Slovakien L 166/3.7.2003 1 mars 2003

Ungern L 119/14.5.2003 1 januari 2003

Det kommer senare att skilt informeras om publicerandet och ikraftträdandet av övriga avtal.

3. Värdegränserna

Bilagan nedan visar värdegränserna som skall tillämpas från och med den 1 januari 2004. Beloppen fastställda i euro
har inte ändrats. Också många värdegränser i andra valutor är desamma som tidigare.

Det är bara för valutor i Lettland, Polen, Rumänien, Slovenien och Turkiet som värdegränsen har ändrats. Tabellen
ersätter tabellen i bilaga 1 till TMD nr 116/03.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

RV/TS 31/010/ 30.01.04

BILAGA

PANEUROPEISK KUMULATION

VÄRDEGRÄNSERNA I NATIONELLA VALUTOR



LAND /

VALUTA

FAKTURA-
DEKLARATION

Belopp

VAROR
MEDFÖRDA

AV
RESANDE

Belopp

ICKE-KOMMERSIELLA

SMÅFÖRSÄNDELSER

Belopp

Nederländerna
euro

6 000 1 200 500

Belgien och

Luxemburg
euro

6 000 1 200 500

Bulgariska lev 11 735 2 347 978

Engelska pund 4 830 965 400

Spanien euro 6 000 1 200 500

Irland euro 6 000 1 200 500

Isländska
kronor

550 000 110 000 46 000

Italien euro 6 000 1 200 500

Österrike euro 6 000 1 200 500

Grekland euro 6 000 1 200 500

Lettiska lats 4 000 800 330

Litauiska litas 21 000 4 100 1 700

Norska kronor 50 000 10 000 4 100

Portugal euro 6 000 1 200 500

Polska zloty 28 000 5 600 2 400



Frankrike euro 6 000 1 200 500

Rumänska leu 230 796 000 46 159 000 19 233 000

Svenska
kronor

61 000 12 000 5 000

Tyskland euro 6 000 1 200 500

Slovakiska
kronor

260 000 52 000 22 000

Slovenska
tolar

1 410 000 282 000 118 000

Finland euro 6 000 1 200 500

Schweiziska
franc

10 300 2 100 900

Danska kronor 45 600 9 100 3 800

Tjeckiska
kronor

210 000 42 000 17 500

Turkiska lira 9 764 442 000 1 952 888 000 813 703 000

Ungerska
forint

1 550 000 310 000 129 400

Estniska
kroon

94 000 19 000 8 000



Nr 47

Ändringar i brukstariffen
Ändringarna i det finska THT-meddelandet nr 47/2004 gällde den finskspråkiga bilagan 5.1 i brukstariffens del 4. I
den svenskspråkiga bilagan behöver motsvarande ändringar inte göras.



Nr 48

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 1 februari 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Enestam Ky (0103707-5)

Vantaa 2417-4

IPP, International Petroleum
Products Oy

(0815063-6)

Espoo 8982-1

Oy Karelia Parketti Ltd (0908033-4)

Kuopio 9229-6

Suomen Parketti Oy (1776536-8)

Heinola 8770-0

HP/MJA, 35/010/5.2.2004



Nr 49

Import av socker från Serbien och Montenegro
Beviljande av förmånsbehandling för socker som importeras från Serbien och Montenegro med varukod 1701 och
1702 har varit avbruten för tre månader sedan den 8 maj 2003 (TMD 102/03) och vidare för sex månader sedan den 8
augusti 2003 (TMD 186/03).

Kommissionen har genom sin förordning (EG) nr 213/2004 av den 5 februari 2004 (EUT nr L 36, 7.2.2004) fortsatt
detta avbrott i beviljandet av förmånsbehandling med ytterligare sex månader. Förordningen trädde i kraft och
tillämpas från och med den 8 februari 2004.

Det förekommer fortfarande brister i kontrollen och övervakningen av ursprunget hos sådant socker som är berättigat
till förmånsbehandling. Serbien och Montenegros behöriga myndigheter har inte kunnat kontrollera sockrets ursprung
och utöva administrativt samarbete med gemenskapen för att påvisa sockrets ursprung.

Mera information om saken ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

MJK/LL, 37/010/10.2.2004



Nr 50

Antidumpningsåtgärder
Ändringar (företagsspecifika) av antidumpningstullar som skall tillämpas
vid import av sömlösa järn- och stålrör med ursprung i bl.a. Rumänien

Den 12 februari 2004 har följande ändringar av gällande antidumpningsåtgärder publicerats i nummer L 40 av EUT.
Ändringarna trädde i kraft den 13 februari 2004.

Den slutliga antidumpningstull som tagits i bruk genom rådets förordning (EG) nr 235/2004 uppbärs vid import av
följande av Petrotub SA och Republica SA tillverkade järn- och stålrör med KN-nummer 7304:

- sådana slag som används till olje- eller gasledningar, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (Taric-nummer 7304
10 10 10 och 7304 10 30 10),

- kalldragna eller kallvalsade rör, andra än precisionsrör (KN-nummer 7304 31 99) samt

- övriga rör med runt tvärsnitt, andra än rör avsedda för gängning, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm
(KN-numren 7304 39 91 och 7304 39 93).

Följande antidumpningstullar skall tillämpas:

Land Tillverkare Tull Taric-tilläggskod

Rumäninen Petrotub SA 9,8 % 8468

Republica SA 9,8 % 8469

Antidumpningstull uppbärs inte vid import av rör tillverkade av nedan nämnda företag under förutsättningen att ett
tillverkningscertificat för rören, utfärdat av nedannämnda från antidumpningstull befriade företag, uppvisas i samband
med begäran om övergång till fri omsättning.

Land Tillverkare Taric-tilläggskod

Rumäninen Petrotub SA 8514

Republica SA 8515

Tillverkningscertifikatet bör uppfylla de krav som kommissionen ställt för dylika certifikat (bilaga nedan) och datumet
för utfärdandet bör inte vara äldre än 3 mån. Om den mängd varor som importeras utan antidumpningstull överskrider
den mängd som angivits i det åtföljande tillverkningscertifikatet, tillämpas antidumpningstullar och Taric-tilläggskoder
för den överskridande delen enligt ovannämnda förordning.

Ändring av antidumpningstullar som skall tillämpas vid import av
sulfanilsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning nr 236/2004 (EUT nr L 40, 12.2.2004) ändras den antidumpningstull som uppbärs vid



import av sulfanilsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina och med Taric-nummer 2921 42 10 60. Den nya tullen
som skall tillämpas är 33,7 procent. Förordningen trädde i kraft den 13 februari 2004.

Avslutade antidumpningsåtgärder

Antidumpningsåtgärderna som tillämpas vid import av säckar och påsar av polyeten och polypropen med ursprung i
Kina, Indien, Indonesien och Thailand (KN-numren 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 och ex
3923 29 90) har avslutats den 13 februari 2004 (EUT nr L 40, 12.2.2004).

Ändring av antidumpningsåtgärder vid import av
färgtelevisionsmottagare med ursprung i bl. a. Republiken Korea,
Malaysia och Thailand (ändring av företagets namn)

Vid import av färgtelevisionsmottagare med ursprung i Thailand (Taric-nummer 8528 12 52 11) tillämpas en
antidumpningstull som införts genom rådets förordning nr 1531/2002. Nu har kommissionen meddelat att det i
förordningen tidigare använda namnet Thomson Television (Thailand) Co. Ltd ändrats till Thomson Manufacturing
Operations (Thailand) Co. Ltd. Taric-tilläggskoden 8815 förblir oförändrad (EUT nr C 38, 12.2.2004).

MSR, nr 6/2004, 16.2.2004

Bilaga: EUT nr L 40; 12.2.2004, sid. 16



Nr 51

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Fotnotsförteckning

Nya fotnoter

(gäller fr.o.m. 1.1.2004):
CD 385
Varje parti fisk som importeras till gemenskapens territorium från tredje land skall åtföljas av ett statistikdokument.
Import av fisk av skall vara förbjuden om den berörda lasten inte åtföljs av det motsvarande statistikdokumentet för
import. Import efter återexport av fisk skall vara förbjuden om den berörda lasten inte åtföljs av det motsvarande
intyget (rådets förordning (EG) nr 1984/2003, EUT L 295).

CD 386
Varje parti fisk som har fiskats av ett gemenskapsfartyg eller en gemenskapsproducent och exporteras till ett
tredjeland skall åtföljas av ett statistikdokument. Export av fisk skall vara förbjuden om den berörda lasten inte åtföljs
av det motsvarande statistikdokumentet för export.
Återexport av fisk skall vara förbjuden om den berörda lasten inte åtföljs av det motsvarande intyget (rådets
förordning (EG) nr 1984/2003, EUT L 295).

(gäller fr.o.m. 25.1.2004):
CD 387
Importerade produkter som deklareras enligt detta TARIC-tilläggsnummer skall vara befriade från
antidumpningstullar om de tillverkas av det företag som nämns i TARIC-tilläggsnummer och av detta företag direkt
exporteras (dvs. faktureras och sänds) till ett företag som agerar som importör i gemenskapen och om den
handelsfaktura som läggs fram för de relevanta tullmyndigheterna samtidigt med begäran om övergång till fri
omsättning innehåller de uppgifter som anges i bilagan till denna förordning.
Nödvändiga uppgifter på de handelsfakturor som medföljer försäljning som omfattas av ett åtagande:
1. Rubriken "FAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE".
2. Namnet på det företag som nämns i artikel 2.1 och som utfärdat fakturan.
3. Fakturanummer.
4. Dag för utfärdande av fakturan.
5. Det TARIC-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna skall tullklareras vid gemenskapens gräns.
6. En exakt beskrivning av varorna, med bland annat följande uppgifter:
- Produktkodnummer (PCN), dvs. 1 eller 2.
- Beskrivning av varorna motsvarande produktkodnumret (t.ex. "PCN 1: stor regnbåge kyld eller färsk, med huvud",
"PCN 2: stor regnbåge fryst, utan huvud").
- Företagets produktkodnummer (om tillämpligt).
- KN-nummer.
- Kvantitet (i |kg).
7. Beskrivning av försäljningsvillkoren med bl.a. följande uppgifter:
- Pris per kilo.
- Betalningsvillkor.
- Leveransvillkor.
- Sammanlagda rabatter och avdrag.
8. Namnet på det importerande företag till vilket fakturan utfärdats direkt av det berörda företaget.
9. Namnet på den företrädare för företaget som har utställt åtagandefakturan samt följande undertecknade försäkran:
"Jag intygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna
faktura omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [företaget] och som
godtagits av Europeiska kommissionen genom förordning (EG) nr 117/2004. Jag försäkrar att uppgifterna i denna
faktura är fullständiga och korrekta."
Befrielse från tull skall också förutsätta att de varor som deklareras och visas upp för tullen exakt motsvarar
varubeskrivningen i handelsfakturan.

(gäller fr.o.m. 1.1.2004):
TM 579



Denna åtgärd skall inte tillämpas på storögd tonfisk som tas upp av vad/notfartyg eller av tonfisk fiskefartyg för
spöfiske med fasta linor (med bete) och är avsedd främst för konservindustri inom de tillämpningsområden för vilka
avtalet om Tonfiskekommissionen för Indiska oceanen (IOCT-avtalet) och ICCAT-konventionen skapats.

Texten i följande fotnoter ändras

(gäller fr.o.m. 1.1.2004):
CD 251
Tullbefrielse från värdetullen under tiden 01.11 - 31.05 inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.1139 enligt
bestämmelserna i förordning (EG) nr 747/01. Om tullkvoten ej är ansökt eller är förbrukad skall den tillämpliga
värdetullen vara:
01.01.2004 - 15.05.2004: 12.8 %;
16.05.2004 - 31.05.2004: 16 % ;
01.11.2004 - 31.12.2004: 12.8 %.

CD 252
Tullbefrielse från värdetullen under tiden 1 november - 20 april inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.1132
enligt bestämmelserna i förordning (EG ) nr 747/01. Om tullkvoten ej är ansökt eller är förbrukad skall den tillämpliga
värdetullen vara:
01.01.2004 - 31.01.2004: 12.8 %;
01.04.2004 - 20.04.2004: 12.8 %;
01.11.2004 - 31.12.2004: 12.8 %.

CD 253
Tullbefrielse från värdetullen under tiden 01.10 - 31.03 inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.1116 enligt
bestämmelserna i förordning (EG) nr 747/01. Om tullkvoten ej är ansökt eller är förbrukad skall den tillämpliga
värdetullen vara:
01.01.2004 - 31.03.2004: 8.8 %;
01.10.2004 - 31.10.2004: 14.4 %;
01.11.2004 - 31.12.2004: 8.8 %.

CD 254
Tullbefrielse från värdetullen under tiden 1 december - 31 maj inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.1121
enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 747/01. Om tullkvoten ej är ansökt eller är förbrukad skall den tillämpliga
värdetullen vara:
01.01.2004 - 31.03.2004: 3.2 %:
01.04.2004 - 30.04.2004: 2.0 %;
01.05.2004 - 15.05.2004: 0.9 %;
16.05.2004 - 31.05.2004: 0.6 %;
01.12.2004 - 31.12.2004: 3.2 %.

CD 255
Tullbefrielse från värdetullen under tiden 1 november - slutet av februari inom ramen för tullkvoten med löpnummer
09.1129 enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 747/01. Om tullkvoten ej är ansökt eller är förbrukad skall den
tillämpliga värdetullen vara:
01.01.2004 - 28.02.2004: 3.2 %;
01.11.2004 -31.12.2004: 3.2 %.

TM 539
Tillämpning av artikel 16.3 och artikel 18, Beslut (EG) nr 913/03 (EUT L 345 av den 31.12.2003) och (se EUT C 304
E av den 30.10.2001)

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och Päivi Suuronen, tfn 020 492
6309 eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

RV/LK, 36/010/9.2.2004



Nr 52

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 10 februari 2004 på grund av konkurs avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Turkistukku Oy (0115410-8)

Helsinki 2731-8

MAK/PO, 39/010/13.2.2004

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 12 februari 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Mahogany Oy (0651690-5)

Lohja 3827-3

Schauman Wood
Oy

(0761013-5)

Puhos 9153-8

Pellosniemi 9429-2

Joensuu 9132-2

Kuopio 9222-1

Lappeenranta 9542-2

Säynätsalo 8376-6

Lahti 8768-4

Yhtyneet Sahat Oy (0725238-2)

Rauma 7161-3



Pori 7162-1

Pori 8318-8

HP/MAK, 38/010/12.2.2004



Nr 53

Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i
februari 2004
Tullstyrelsen fastställer med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) och artikel 171 i tillämpningsförordningen för
tullkodexen följande ändrade omräkningskurs. Denna omräkningskurs skall tillämpas, om inte annat meddelas, på
varor som i Finland under tiden 25 - 29 februari 2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Pretoria ZAR 8,1308

RV/MA, 43/010/19.2.2004



Nr 54

Ändring till i 20 § bilskattelagen avsedda
omräkningskurser i februari 2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms, skall det vid omräkning av belopp
som uttryckts i utländsk valuta användas samma ändrade omräkningskurs, som publicerats i Tullstyrelsens cirkulär nr
43/010/04. Denna ändrade omräkningskurs skall användas vid beskattning av fordon för vilka en bilskattedeklaration
avges eller borde ha avgetts under tiden 25 - 29 februari 2004.

RV/MA, 44/010/19.2.2004



Nr 55

Omräkningskurser som skall tillämpas vid
fastställande av tullvärdet i mars 2004
Tullstyrelsen bekräftar med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) följande omräkningskurser som baserar sig på
artikel 35 i tullkodexen och artiklarna 168-171 i tillämpningsförordningen och som skall tillämpas vid fastställande av
tullvärdet på importerad vara. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland
under tiden 1.3. - 31.3.2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,278 USD).

New York USD 1,278

Montreal CAD 1,6777

London GBP 0,6706

Stockholm SEK 9,1616

Oslo NOK 8,7695

Köpenhamn DKK 7,4312

Reykjavik ISK 83,62

Zürich CHF 1,5714

Tokyo JPY 135,04

Melbourne AUD 1,5948

Hongkong HKD 9,7852

Pretoria ZAR 8,1308

Jeddah SAR 4,7373

Casablanca MAD 10,7917

Kuwait KWD 0,373



Abu Dhabi AED 4,6603

Singapore SGD 2,1321

Bombay INR 54,003

Teheran IRR 10727,28

Kuala Lumpur MYR 4,8731

Beijing CNY 10,6147

Bangkok THB 49,384

Wellington NZD 1,7995

Tunis TND 1,5327

Ankara TRL 1691000,0

Kairo EGP 7,8803

Moskva RUB 34,03

Budapest HUF 261,65

Prag CZK 32,384

Valetta MTL 0,4165

Nicosia CYP 0,56232

Tallinn EEK 15,4816

Riga LVL 0,6698

Vilnius LTL 3,4294

Warszawa PLN 4,8459



Bratislava SKK 39,935

RV/MA, 45/010/19.2.2004



Nr 56

I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i mars
2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms skall det i mars 2004 vid omräkning
av belopp som uttryckts i utländsk valuta användas samma omräkningskurser, som finns publicerade i Tullstyrelsens
cirkulär nr 45/010/19.2.2004. Dessa omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för vilka en
bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts i mars 2004.

RV/MA, 46/010/19.1.2004



Nr 57

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i mars
2004
När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär
import, uppbärs då kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i mars 2004, utgörs kompansationsräntan under hela räntetiden av den
penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i januari 2004 i den medlemsstat där
den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

på euroområdet 2,09 %

  

i Danmark 2,16 %

 

i Sverige 2,73 %

 

i Storbritannien 4,05 %

RV/MA, 47/010/19.2.2004



Nr 58

Tullkontoren övergår till ITU
Handläggningen av tulldeklarationer som upprättats på pappersdokument (tullförfarandena 4000, 4071, 4078, 6122)
enligt fas 1 av det integrerade förtullningssystemet (ITU) inleds vid finska tullkontor först i Norra tulldistriktet
1.3.2004 - 08.03.2004. Tullkontoren inom de övriga tulldistrikten övergår till ITU stegvis fr.o.m. den 22 mars 2004.

Det gamla förtullningssystemet används parallellt till den 31 maj 2004 vad deklarationerna enligt fas 1 beträffar.
Kunderna får avge tulldeklarationen med SAD-blanketten enligt de gamla eller nya SAD-ifyllningsanvisningarna
fr.o.m. den 1 mars 2004 vid alla tullkontor. Tullen skriver in tulldeklarationerna i det nuvarande (gamla)
förtullningssystemet vid de tullkontor där man ännu inte börjat handlägga ITU-deklarationer som avgetts på
pappersdokument. Tullen beaktar avvikelserna i datainnehållet när den matar in uppgifterna. Kunderna ombedes
beakta att handläggningen av deklarationerna kommer att ta en längre tid än normalt på grund av konverteringen av
uppgifterna. Därför ber Tullen att bara de kunder som inte längre använder det gamla förtullningssystemet fr.o.m.
mars 2004 avger SAD-tulldeklarationer med det nya datainnehållet vid de tullkontor där ITU-deklarationer på
pappersdokument ännu inte börjat handläggas.

Handläggningen av ITU-deklarationer på pappersdokument enligt fas 1 börjar vid tullkontoren enligt följande
tidtabell:

Norra tulldistriktet

Uleåborgs tull FI904000 01.03.2004

Torneå tull FI954001 01.03.2004

Ivalo tull FI998000 08.03.2004

Kajaana tull FI874000 08.03.2004

Karesuvanto tull FI994700 08.03.2004

Karigasniemi tull FI999500 08.03.2004

Kemi tull FI941000 08.03.2004

Kilpisjärvi tull FI994900 08.03.2004

Kivilompolo tull FI994400 08.03.2004

Kuusamo tull FI939990 08.03.2004

Muonio tull FI993000 08.03.2004



Näätämö tull FI998002 08.03.2004

Uleåborg Flygtullen FI904001 08.03.2004

Pello tull FI957000 08.03.2004

Polmak tull FI999801 08.03.2004

Brahestads tull FI921000 08.03.2004

Raja-Jooseppi tull FI998001 08.03.2004

Rovaniemi tull FI961000 08.03.2004

Rovaniemi Flygtullen FI961001 08.03.2004

Salla tull FI989200 08.03.2004

Vartius tull FI889300 08.03.2004

Utsjoki tull FI999800 08.03.2004

Västra tulldistriktet

Tammerfors Sarakulma FI339000 22.03.2004

Åbo tull FI201000 29.03.2004

Åbo Viking FI201004 29.03.2004

Åbo Silja
långtradarklarering

FI201003 29.03.2004

Åbo Västra hamnen FI201007 29.03.2004

Vasa tull FI651700 05.04.2004

Vasa Flygtullen FI669990 05.04.2004



Tammerfors Flygtullen FI339600 05.04.2004

Jyväskylä tull FI403200 13.04.2004

Åbo Flygtullen FI203600 13.04.2004

Nådendals tull FI211000 13.04.2004

Nystads tull FI235000 13.04.2004

Karleby tull FI671000 19.04.2004

Jakobstads tull FI686000 19.04.2004

Raumo tull FI261000 19.04.2004

Kaskinens tull FI642600 26.04.2004

Kristinestads tull FI641000 26.04.2004

Björneborgs tull FI281000 26.04.2004

Seinäjoki tull FI601000 26.04.2004

Kankaanpää tull FI387000 03.05.2004

Björneborg Mäntyluoto FI288800 03.05.2004

Östra tulldistriktet

Imatra tull FI556100 19.04.2004

Joensuu tull FI801000 19.04.2004

Kotka Hietanen FI482000 19.04.2004

Kotka tull FI483100 19.04.2004

Kouvola tull FI452000 19.04.2004



Kuopio tull FI706200 19.04.2004

Villmanstrand tull FI534200 19.04.2004

Fredrikshamn tull FI494600 26.04.2004

Niirala tull FI826750 26.04.2004

Nuijamaa tull FI542300 26.04.2004

Parikkala tull FI591000 26.04.2004

Vaalimaa tull FI499300 26.04.2004

Vainikkala tull FI542700 26.04.2004

Ålands tulldistrikt

Mariehamns tull FI221001 03.05.2004

Södra tulldistriktet

Helsingfors Södra hamnen
M4

FI001400 03.05.2004

Helsingfors Södra hamnen
M1

FI001401 03.05.2004

Helsingfors Skatudden K7 FI001602 03.05.2004

Helsingfors Skatudden K9 FI001604 03.05.2004

Helsingfors Västra hamnen
Lv

FI001800 03.05.2004

Helsingfors Västra hamnen
L5

FI001802 03.05.2004

Helsingfors Västra hamnen
Ktl

FI001803 03.05.2004



Helsingfors Sörnäs S1 FI005001 03.05.2004

Helsingfors Sörnäs Kts FI005004 03.05.2004

Helsingfors Sörnäs S9 FI005005 03.05.2004

Helsingfors Krämertsskog FI006200 03.05.2004

Vanda Haxböle FI013800 03.05.2004

Helsingfors-Vanda Flygtull FI015300 03.05.2004

Vanda Posttullen FI015301 03.05.2004

Vanda Mellersta Vanda FI017400 03.05.2004

Borgå tull FI006100 03.05.2004

Sköldvik hamn FI006101 03.05.2004

Lovisa tull FI079000 03.05.2004

Ingå tull FI102100 03.05.2004

Hangö Västra hamnen FI109000 03.05.2004

Hanko Frihamnen FI109001 03.05.2004

Tavastehus tull FI131100 03.05.2004

Lahtis tull FI151000 03.05.2004

Forssa tull FI303000 03.05.2004

ITU-fas 2

I fas 2 av ITU handläggs registrerade kunders EDI-deklarationer och tulldeklarationer på pappersdokument gällande
tullförfaranden med ekonomisk verkan, hem- och periodförtullningar samt s.k. paragrafförtullningar . Fas 2 tas i bruk i
december 2004. Tidpunkten för kundtestningen meddelas till alla kunder separat i september 2004. En separat
anvisning om ibruktagandet ges på hösten 2004.



Ibruktagandet i sammandrag

T.o.m. 31.5.2004

Kunderna får fylla i SAD-deklarationer enligt de gamla SAD-ifyllningsanvisningarna till och med den 31 maj 2004,
dvs. det nuvarande deklarationsförfarandet får användas fram till detta datum. I deklarationsförfarande med två faser
skall också den kompletterande deklarationen lämnas in senast på detta datum.

Fr.o.m. 1.6.2004

När det gäller tullförfarandena 4000, 4071, 4078, 6122 tar Tullen inte emot tulldeklarationer som ifyllts enligt de
gamla SAD-ifyllningsanvisningarna och inte heller EDI-deklarationer där innehållet motsvarar de gamla
bestämmelserna.

December 2004

Tullförfarandena med ekonomisk verkan, hem- och periodförtullningarna samt paragrafförtullningarna tas i bruk i
ITU.

Fr.o.m. 1.1.2005

Tullen tar inte emot tulldeklarationer som ifyllts enligt de gamla SAD-ifyllningsanvisningarna och inte heller
EDI-deklarationer där innehållet motsvarar de gamla bestämmelserna..

Mera information om införandet av ITU fås vid Tullstyrelsen av kundsamarbetspersonerna (Irene Lahtinen, tfn 020
492 2221, Päivi Raukio, tfn 020 492 2237, e-mail. tuontedi@tulli.fi).



Nr 59

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 10 februari 2004 förordning (EG) nr 231/2004 (EUT nr L
39/2004) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. Förordningen
träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 11 februari 2004.
Den tillämpas således på varor som tullklareras den 2 mars 2004 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader.

RV/HRO, 40/010/17.2.2004

Bilaga: EUT nr L 39; 11.2.1004, sid. 16



Nr 60

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder som genom
förordning nr 1796/1999 infördes beträffande import av linor och kablar av stål med ursprung i
Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 275/2004 (EUT nr L 47, 18.2.2004) har en undersökning inletts som gäller
kringgående av antidumpningstull vid import till gemenskapen av linor och kablar av stål (KN-nummer ex 7312 10
82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 och ex 7312 10 99) från Marocko, oavsett om de deklarerats ha sitt
ursprung i Marocko eller ej.

Tullmyndigheterna åläggs att vidta lämpliga åtgärder för registrering av den nämnda importen från Marocko.
Registreringen skall gälla i nio månader.

Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder som genom
förordning nr 1676/2001 infördes beträffande import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien

Genom kommissionens förordning (EG) nr 284/2004 (EUT nr L 49, 19.2.2004) har en undersökning inletts som gäller
kringgående av antidumpningstull vid import till gemenskapen av polyetentereftalatfilm (KN-nummer ex 3920 62 19
och ex 3920 62 90) från Brasilien och Israel, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Brasilien respektive
Israel eller ej.

Tullmyndigheterna åläggs att vidta lämpliga åtgärder för registrering av den nämnda importen från Brasilien och
Israel. Registreringen skall gälla i nio månader.

Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av utjämningsåtgärder som genom förordning
nr 2597/1999 infördes beträffande import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien

Genom kommissionens förordning (EG) nr 283/2004 (EUT nr L 49, 19.2.2004) har en undersökning inletts som gäller
kringgående av utjämningstull vid import till gemenskapen av polyetentereftalatfilm (KN-nummer ex 3920 62 19 och
ex 3920 62 90) från Brasilien och Israel, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Brasilien respektive Israel
eller ej.

Tullmyndigheterna åläggs att vidta lämpliga åtgärder för registrering av den nämnda importen från Brasilien och
Israel. Registreringen skall gälla i nio månader.

Nya antidumpningsåtgärder

En partiell interimöversyn har inletts vid import av polyetentereftalatfilm (KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62
90) med ursprung i Indien (EUT nr C 43, 19.2.2004).

HS/MSR, nr 7/2004, 23.2.2004

Preliminär antidumpningstull på polyetentereftalat med ursprung i
Australien, Folkrepubliken Kina och Pakistan

En preliminär antidumpningstull som infördes genom kommissionens förordning (EG) nr 306/2004 (EUT nr L 52,
21.2.2004) uppbärs vid import av polyetentereftalat som tarifferas enligt KN-nummer 3907 60 20 (viskositetkvot
enligt ISO-normen 1628-5 minst 78 ml/g). De tillämpliga tullarna som trädde i kraft 22.2.2004 är följande:

Land   

Företag Tull Taric-
tilläggskod

Om varorna har skadats före övergången till fri omsättning, varför det pris som faktiskt betalats eller som skall betalas
har fördelats för beräkning av tullvärdet enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 artikel 145, skall



antidumpningstullen som beräknas utgående från ovan fastställda belopp nedsättas med den procentandel som
motsvarar fördelningen av det faktiskt betalade priset eller det pris som skall betalas.

För att varan kan deklareras till fri omsättning krävs en säkerhet som motsvarar den preliminära tullen.

Antidumpningsåtgärder som kommer att upphöra

Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av cyklar med ursprung i Taiwan (KN-nummer 8712 00 10,
8712 00 30 och 8712 00 80) upphör den 26 februari 2004 (EUT nr C 46, 21.2.2004).

HS/MSR, nr 8/2004, 23.2.2004



Nr 61

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 19 februari 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Oy Abeko Ab (0182981-4)

Nykarleby 6165-5

Kenkätehdas Aaltonen
Oy

(0606583-3)

Tampere 7944-2

Nousurakenne Oy (1108130-1)

Järvenpää 8871-6

Oy S-O Olenius Ab (0130648-2)

Borgå 2614-6

MAK/KES,42/010/19.02.2004



Nr 62

Uppgifter som skall lämnas till Tullen för statistiken
över beskattningsvärden för nya fordon
Avsikten är att under år 2004 ta i bruk en statistik över beskattningsvärdena och därtillhörande s.k. handelspositioner
i enlighet med 11 g § bilskattelagen. För att kunna bilda denna statistik samlar Tullen från importörer uppgifter om
fordon som säljs på marknaden, om fordonens priser och om deras genomsnittliga tilläggsutrustning så som det
framgår av denna anvisning.

För statistiken över beskattningsvärdena klassas fordonen i s.k. handelspositioner med avsikt att likadana fordon kan
specificeras tillräckligt noggrannt för att underlätta fastställandet av beskattningsvärdena.

I fortsättningen kommer statistiken över beskattningsvärdena och handelspositioner att användas som hjälpmedel i
beskattningen och de kommer även att läggas ut på Internet. Senare ges en separat anvisning om angivande av
handelspositionen i skattedeklarationen.

Uppgifter samlas i detta skede endast om nya personbilar och motorcyklar. Handelspositionen för paketbilar tas
tills vidare inte i bruk därför att paketbilarna beskattas på grundval av anskaffningsvärdet.

Uppgifterna som begärs i denna anvisning skall tillställas Tullen senast den 26 mars 2004.

1. Bestämmelserna i bilskattelagen

Enligt bilskattelagen 11 g § skall importören eller tillverkaren av en ny fordonsmodell som kommer ut på
marknaden, vilka säljer modellen affärsmässigt, innan de avger en skattedeklaration, till tullmyndigheten uppge det
pris till vilket fordonsmodellen allmänt utbjuds till försäljning i Finland samt lämna de övriga uppgifter som
tullmyndigheten bestämmer. Modellens pris uppges enligt den handelsposition enligt vilken fordonet specificeras
och allmänt marknadsförs. Priset bör gälla vid den tidpunkt då den nya modellen för första gången anmäls till
beskattning.

Tullmyndigheten fastställer beskattningsvärdena på nya fordon utifrån anmälningarna och för statistik över dem.

Enligt bilskattelagens 11 b § avses med ett fordons allmänna värde i detaljhandeln det pris som ett likadant fordon
allmänt betingar om det säljs som skattepliktigt på marknaden i Finland till en köpare som är konsument. Enligt 11 c §
bestäms ett fordons allmänna värde i detaljhandeln i Finland utifrån tillgängliga utredningar om de faktorer som
inverkar på bestämningen av värdet i detaljhandeln samt om fordonets värde och de fordonsspecifika egenskaper som
inverkar på värdet, såsom märke, modell, typ, drivkraft och utrustning. Därtill kan fordonets ålder, antalet
körkilometer och fordonets skick samt andra individuella egenskaper beaktas.

I 11 d § i bilskattelagen bestäms när fordon kan anses som likadana. Enligt denna paragraf skall fordonen vara
likadana till märket, modellen och utrustningen. Om i olika länder till typen fastställda fordon skall jämföras med
varandra, skall inte bara de dokumenterade uppgifterna utan också fordonen i verkligheten vara tekniskt likadana.
Små skillnader hindrar dock inte att fordonen betraktas som likadana, om detta inte kan anses ha betydelse med
tanke på fordonets värde eller konsumenternas behov i fråga om fordonet.

Således bestäms den handelsposition som avses i 11 g § utgående från den benämning med vilken fordonet allmänt
specificeras, förutsatt att de fordon som omfattas av en handelsposition är likadana i den bemärkelse som avses i
bilskattelagen. Fordonen skall vara likadana åtminstone till märket, modellen och utrustningen samt av samma
årsmodell och ha samma drivkraft. Skillnader tillåts om de inte kan anses ha betydelse i fråga om fordonets värde eller
konsumenternas behov.

2. Vad omfattar handelspositionen

Handelspositioner för fordon avgörs i fortsättningen så att en handelsposition omfattar utrustningen som hör till en
viss modell / utrustningsnivå (t.ex. Audi A3 1.9 TDI 77 kW Attraction). Tilläggsutrustning som köps separat till denna



utrustningsversion omfattas inte av handelspositionen men den beaktas genomsnittligt vid beräkningen av
beskattningsvärdet.

Vid fastställande av en handelsposition beaktas följande fordonsuppgifter samt uppgifter om fordonets pris (se
närmare bilagan om ifyllningsanvisningar till tabellen):

- fordonsklass

- märke

- modellserie

- modellgeneration

- modellprecisering

- utrustningsnivå

- karosserityp (karosseri och antalet dörrar)

- effekt

- växellåda (typ och antalet växlar)

- drivsätt

- slagvolym

- drivkraft

- egenmassa och totalmassa

- CO2-mängd (endast för personbilar)

- modellår

- personantal

- nationell typkod

samt

- rekommenderat pris för fordonet

- värdet av importörens tilläggsutrustning

- värdet av återförsäljarens tilläggsutrustning

- giltighetstiden för fordonets pris.

Sålunda utgör t.ex. två modeller av samma märke med olika motorstorlekar eller -effekt två olika handelspositioner.

T.ex.

Audi A4 1.9 TDI 74 kW och

Audi A4 1.9 TDI 96 kW.

Tullen fastställer ett allmänt försäljningspris för varje handelsposition. Det allmänna försäljningspriset beräknas
utgående från priset på respektive utrustningsversion.

3. Beräkningen av värdet på tilläggsutrustning



Efter att handelspositionen har bestämts skall man avgöra till vilket genomsnittligt eurobelopp en viss handelsposition
förses med tilläggsutrustning. Med tilläggsutrustning avses i detta sammanhang, utöver den utrustning som tillhör en
viss modells utrustningsversion (dvs. handelsposition), även separat anskaffbar tilläggsutrustning som monteras
antingen på fabriken eller i Finland för importörens eller återförsäljarens räkning innan fordonet säljs till
konsumenten.

Priset på en tilläggsutrustning monterad på fabriken / av importören uppges som rekommenderat pris enligt
importörens prislista. Priset på en tilläggsutrustning monterad av återförsäljaren uppges som verkligt försäljningspris.

Den genomsnittliga tilläggsutrustningen erhålls i bägge fallen så att totalbeloppet av tilläggsutrustningen såld inom en
handelsposition till konsumenter delas med antalet fordon som har blivit sålda inom samma handelsposition.
Prisbeloppet på tilläggsutrustningen uppges i euro. Tullen kalkulerar den proportionella andelen av utrustningen.

För den tabell som nu görs upp skall importören uppge återförsäljarnas genomsnittliga tilläggsutrustning på grundval
av försäljningen i januari. Uppgifterna från importörens egna återförsäljare skall vara noggranna, i annat fall skall
importören lämna en tillförlitlig uppskattning av värdet på den utrustning som återförsäljarna har tillagt i respektive
handelsposition.

Med utrustning avses här detsamma som i Tullstyrelsens anvisning 20/340/03.

Procentsatserna för andelen av tilläggsutrustningen fastställs tills vidare.

De procentsatserna för tilläggsutrustningen monterad av återförsäljaren kommer att justeras om sex månader eller vid
behov även tidigare. Den ovan avsedda procentsatsen för tilläggsutrustning monterad vid fabriken eller av importören
kommer att justeras om tre månader.

4. Uppgifter som skall lämnas till tullen

För statistiken över beskattningsvärdena skall följande uppgifter lämnas till Tullen i form av Excel-tabell:

- fordonsimportörens eller den i Finland verksamma tillverkarens egna handelspositioner och, för varje
handelsposition i separata kolumner, de uppgifter som nämns ovan i punkt 2 (märke, modell osv.)

- för varje handelsposition det allmänna gällande rekommenderade priset och giltighetsuppgifter för priset (Tullen
räknar ut de allmänna försäljningspriserna). Den s.k. tvåmånadersregeln som nämns i anvisning 76/340/03 tillämpas
sålunda inte

- värdet i euro av den genomsnittliga tilläggsutrustningen för varje handelsposition (Tullen räknar ut procentsatserna).
Värdet av den tilläggsutrustning som monterats vid fabriken, vilket erhålls från importörens prislista, uppges som
rekommenderat pris, och värdet av den utrustning som monterats av återförsäljaren som försäljningspris.

Som bilaga finns ifyllningsanvisningarna för tabellen.

En färdig Excel-tabellform för ifyllning av uppgifterna sänds till kunderna. Därför ombedes kunderna ta kontakt med
Tullstyrelsens marknadsvärdegrupp där kontaktpersonen är Juha-Matti Mäkinen, e-post juha-matti.makinen@tulli.fi,
tel. 020 492 6826.

Uppgifterna kan också sändas i andra format (t.ex. som ASCII-fil) men i så fall skall man först överenskomma om det
med Juha-Matti Mäkinen. Ordningen på kolumner får inte ändras.

Ifyllda tabeller skall sändas till marknadsvärdegruppens e-postadress marvo@tulli.fi senast den 26 mars 2004.

Marknadsvärdegruppen fastställer koder för varje handelsposition samt beskattningsvärden för positionerna. Efter
detta läggs de ut på Tullens webbplats på Internet under addressen www.tulli.fi. Utöver detta kommer varje importör /
tillverkare att i form av Excel-tabell per e-post få koderna och handelspositionerna med beskattningsvärden för de
märken som han representerar.

Tullstyrelsen kommer senare att upplysa närmare om ibruktagande av statistiken över beskattningsvärdena samt om
angivande av koden och handelspositionen i skattedeklarationen.



RV/KLe, 49/010/24.2.2004

Bilaga

Uppgifter som skall lämnas till Tullen för bildande av handelsposition

- Anvisning för ifyllning av tabellen -

Uppgifterna skall anges i en bestämd form p.g.a. att de vidarebehandlas maskinellt.

Om en uppgift fattas lämnas fältet tomt. De fält som är markerade med en stjärna får dock inte lämnas tomma.

¨ Fordonsklass *

Kategorin enligt fordonslagen anges med små bokstäver:

  
a (=kategori M1, personbil)

  
b (=kategori M2, buss)

  
c (=kategori N1, paketbil)

  
d (=kategori L3 eller L3e, motorcykel)

  
e (=kategori L4 eller L4e, motorcykel med

sidvagn )

  
f (=kategori L5 eller L5e, trehjuligt fordon)

  
g (=kategori L7 eller L7e, fyrhjuligt fordon)

¨ Märke *

Märket skrivs med stora och små bokstäver i sin helhet, t.ex. Suzuki, Porsche.

Namn på nedan nämnda märken kan dock förkortas på följande sätt:

 
Mercedes-Benz MB

 
Volkswagen VW

 
Harley-Davidson HD

¨ Huvudmodell: modellserie *

I kolumnen anges modellseriens beteckning, t.ex:

 
(MB) C¨ Huvudmodell: modellgeneration



Generationsbeteckning för modellen, t.ex. W203, B5, E39, I, II, III e.d.

¨ Modellprecisering

Preciseringen av modellen anges så att den i samband med märkes- och modelluppgifter entydigt specificerar
fordonet. Av fordonsuppgifter publiceras, utöver priset, märke, modellserie, modellgeneration, modellprecisering,
utrustningsnivå och modellår samt karosserityp och antalet dörrar. Dessa uppgifter skall specificera fordonet, dvs. det
får inte finnas två likadana rader.

I modellprecisering antecknas bl.a. modell och motorstorlek noggrannare samt, vid behov, effekt, fyrhjulsdrift,
automatisk växellåda osv.

Exempel:

 
(Audi) (A4) 1.9 TDI 74 kW Multitronic

 
(Audi) (A3) 1.9 TDI 96 kW quattro

 
(MB) (C) 220 CDI Sportcoupe A

 
(Citroën) (Jumper Freeway) 29M 2.0 HDi

 
(BMW) (3) 318i 1.8

 
(Volvo) (V70) Sportswagon 2.4 103 kW

Aut.

 
(Suzuki) (VL 800) Volusia

¨ Utrustningsnivå

Beteckning på fordonsmodellens utrustningsnivå, t.ex. Classic, Firstline. Ifylls inte om det inte finns någon beteckning
för utrustningsnivån.

¨ Karosserityp: karosseri

 
typ antecknas med små bokstäver (2

tecken):

 
sedan se

 
stationsvagn
(farmare)

fa (Wagon, Variant, Avant, Kombi,
Touring,..)

 
universal mo (hatchback, kombisedan,..)

 
minibuss ta



 
coupé co

 
cabriolet, targa at

 
terrängbil ma

 
motorcykel mp / m3 / m4 (antalet hjul)

¨ Karosserityp: antalet dörrar

Endast i numerisk form. Ifylls inte om fordonet är en motorcykel.

¨ Effekt (kW)

Endast i numerisk form. Som heltal, t.ex. 77

¨ Växellåda

Antecknas med små bokstäver:

m = fordon med manuell växellåda (kopplingspedal och växelspak i bilar, kopplingshandtag och växelpedal i
motorcyklar)

a = fordon med automatisk växellåda (även s.k. tiptronic, multitronic eller annan automatiskt växlande växellåda)

¨ Antalet växlar

Endast i numerisk form. T.ex.: 5. Om växellådan är steglös antecknas 0 (noll).

¨ Drivsätt

Antecknas med små bokstäver (2 tecken):

  
ev = framhjulsdrift

  
tv = bakhjulsdrift

  
4v = fyrhjulsdrift

  
2v = tvåhjulsdrift (motorcyklar)

¨ Slagvolym (cm³)

Exakt slagvolym i kubikcentimeter, inga kommatecken eller punkter. Anges som heltal, t.ex. 1897

¨ Drivkraft *

Antecknas med små bokstäver: b = bensin



 
d = diesel

 
s = el

 
m = annan

¨ Egenmassa (kg)

Den egenmassa i kilogram som finns i typuppgifterna för respektive modellversion (utrustningsversion) av fordonet.
Som heltal. Endast i numerisk form.

¨ Totalmassa (kg)

Den totalmassa i kilogram som finns i typuppgifterna för respektive modellversion (utrustningsversion) av fordonet.
Som heltal. Endast i numerisk form.

¨ CO2 (fordonets CO2-utsläppsnivå, g/km); ENDAST FÖR PERSONBILAR

CO2-mängd i gram per kilometer för respektive modellversion (utrustningsversion) av fordonet. Endast i numerisk
form. Anges som heltal, t.ex. 154.

¨ Modellår *

Fordonets kommersiella modellår med fyra siffror, t.ex.: 2003. Vid behov tillläggs ett femte preciseringstecken, t.ex.
2003a, 2003b.

¨ Sitsar

Antalet sittplatser i fordonet. Endast i numerisk form, t.ex. 5 (inte alltså 1+4).

¨ Typkod

Fordonets nationella typkod som anges till fordonsförvaltningscentralen. T.ex. 5313142507.

¨ Grundpris (rekommenderat pris, i euro)

Det giltiga rekommenderade priset för respektive modellversion (utrustningsversion) av fordonet i en kommersiell
aktörs egen prislista.

¨ Importörens tilläggsutrustning (rekommenderat pris, i euro)

Värdet i euro av genomsnittlig avgiftsbelagd utrustning monterad vid fabriken / av importören på ifrågavarande
utrustningsversion, dvs. handelsposition (rekommenderade priser enligt importörens prislista). Som värde skall
anges värdet av ett fordons genomsnittliga utrustning utan decimaler. Värdet beräknas för den period som uppges av
Tullen.

¨ Återförsäljarens tilläggsutrustning (försäljningspris, i euro)

Värdet i euro av genomsnittlig avgiftsbelagd utrustning monterad i Finland av återförsäljaren på ifrågavarande
utrustningsversion, dvs. handelsposition, före försäljningen till konsumenten (verkligt försäljningspris). Som värde
skall anges värdet av ett fordons genomsnittliga utrustning utan decimaler. Värdet beräknas för den period som
uppges av Tullen.

¨ Giltighetstidens början *

Datumet för ikraftträdande av grundpriset antecknas ååååmmdd. Om priset är i kraft på anmälningdagen anges den
dag.



¨ Giltighetstidens utgång

Datumet för utgången av grundprisets giltighetstid antecknas ååååmmdd. Om man inte vet utgångsdatumet för
giltighetstiden (priset gäller tills vidare) lämnas fältet tomt.

Tilläggsuppgifter om ifyllning av tabellen:

marvo@tulli.fi



Nr 63

Omfördelning av 2003 års kvoter för produkter från
Kina (andra än textilier)
Genom kommissionens förordning (EG) nr 308/2004, som finns publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning nr L 52/2004 av den 21 februari 2004, har de kvantiteter av 2003 års kvoter som inte blivit utnyttjade öppnats
för att sökas av importörer.

Kvoterna fördelas enligt traditionella handelsflöden mellan traditionella och nya importörer. Som det referensår som
bestämmer ställningen som traditionell importör används kalenderåret 1998 eller 1999. Bilaga I nedan upptar de
kvantiteter som kommer att omfördelas.

Ansökningsförfarandet för traditionella importörer

En traditionell importör skall vid sin licensansökan bevisa att han under 1998 eller 1999 importerat den produkt med
ursprung i Kina som licensansökan avser. Som ansökningskvantitet anges önskad licensieringskvantitet.

Traditionell import påvisas:

- genom att man till licensansökan fogar ursprungliga tulldeklarationer för importvara, styrkta kopior av dem eller
någon annan tillförlitlig utredning, eller alternativt

- en sökande som vid fördelning av 2004 års kvoter beviljats importlicens kan använda en kopia av denna licens för
att bevisa sin import år 1998 eller 1999. Då skall sökanden i sin licensansökan ange den totala importmängden för
produkten i fråga under den valda referensperioden.

Ansökningsförfarandet för nya importörer

Importlicens kan sökas endast av de nya importörer som kan bevisa att de utnyttjat minst 80 % av den importlicens
som beviljades dem för år 2003.

De nu aktuella kvoterna kan inte sökas av sådana nya importörer som inte alls beviljats importlicens för år
2003.

De nya importörer som enligt artikel 143 i tillämpningskodexen (EEG) nr 2454/93 (bilaga III) är varandra
närstående, kan lämna in bara en licensansökan för varje kvot som reserverats för nya importörer.

Sökanden skall i sin ansökan bekräfta att han inte är någon annan sådan aktör närstående som inlämnat en
ansökan om tilldelning av kvoten avsedd för nya importörer. En anteckning om att ingen närståenderelation
finns kan göras i fältet för myndighetens anteckningar.

Kvotandelarna tilldelas nya importörer i förhållande till de ansökta kvantiteterna. Det finns maximikvantiteter som de
nya importörerna kan ansöka om (bilaga II).

Ansökan om importlicens skall göras på tullblankett nr 660r -02 eller 660s -02 (blankett 660r -96 oxh 660r -99 kan
också användas). Ansökningarna skall inlämnas till Tullstyrelsens registratorskontor senast den 10 mars 2003 kl.
16.00. Kommissionen fastställer kvotandelarna senast den 1 maj och licenserna beviljas inom 10 arbetsdagar efter
kommissionens fastställande.

Licenserna är i kraft till slutet av 2004.

RAS, 9/26.2.2004

Bilaga I

Kvantiteter som omfördelas



Varubeskrivning HS/KN-
nummer

Del som
avsatts för

traditionella
importörer 75

%

Del som
avsatts för nya
importörer 25

%

Skodon ex 6402 99 1) 7 290 222 par 2 430 074 par

 
6403 51 1 182 900 par 394 300 par

 
6403 59

 
ex 6403 91 1) 1 474 712 par 491 571 par

 
ex 6403 99 1)

 
ex 6404 11 2) 3 126 812 par 1 042 271 par

 
6404 19 10 7 613 351 par 2 537 784 par

Bords- och
köksartiklar av porslin

6911 10 8 237 ton 2 746 ton

Bords- och
köksartiklar av
keramiskt material

6912 00 12 424 ton 4 141 ton

1) Med undantag av skodon som är tillverkade med hjälp av särskild teknik och som har särskilda tekniska
egenskaper: skor som har ett cif-pris per par av minst 9 euro, avsedda för sport- eller idrottsutövning, med enkla eller
flerskiktiga formgjutna sulor utan insprutning, tillverkade av syntetmaterial som är speciellt framtagna för att
absorbera effekten av vertikala eller horisontala rörelser och med tekniska detaljer såsom hermetiskt tillslutna kuddar
innehållande gas eller vätska, mekaniska komponenter som absorberar eller neutraliserar stötar eller material såsom
polymerer med låg densitet.

2) Med undantag av

a) skodon utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning med en sula som inte sprutats och som är
utrustade eller kan utrustas med broddar, stift, spikar, dubbar e.d.,

b) skodon som är tillverkade med hjälp av särskild teknik och som har särskilda tekniska egenskaper: skor som har ett
cif-pris per par av minst 9 euro, avsedda för sport- eller idrottsutövning, med enkla eller flerskiktiga formgjutna sulor
utan insprutning, tillverkade av syntetmaterial som är speciellt framtagna för att absorbera effekten av vertikala eller
horisontala rörelser och med tekniska detaljer såsom hermetiskt tillslutna kuddar innehållande gas eller vätska,
mekaniska komponenter som absorberar eller neutraliserar stötar eller material såsom polymerer med låg densitet.



Bilaga II

Största kvantitet som varje enskild icke-traditionell importör får ansöka om

Varubeskrivning HS/KN-
nummer

Fastställd största
kvantitet

Skodon ex 6402 99
1)

5 000 par

 
6403 51 5 000 par

 
6403 59

 
ex 6403 91
1)

5 000 par

 
ex 6403 99
1)

 
ex 6404 11
2)

5 000 par

 
6404 19 10 5 000 par

Bords- och köksartiklar av
porslin

6911 10 5 ton

Bords- och köksartiklar av
keramiskt materia

6912 00 5 ton

1) Med undantag av skodon som är tillverkade med hjälp av särskild teknik och som har särskilda tekniska
egenskaper: skor som har ett cif-pris per par av minst 9 euro, avsedda för sport- eller idrottsutövning, med enkla eller
flerskiktiga formgjutna sulor utan insprutning, tillverkade av syntetmaterial som är speciellt framtagna för att
absorbera effekten av vertikala eller horisontala rörelser och med tekniska detaljer såsom hermetiskt tillslutna kuddar
innehållande gas eller vätska, mekaniska komponenter som absorberar eller neutraliserar stötar eller material såsom
polymerer med låg densitet.

2) Med undantag av

a) skodon utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning med en sula som inte sprutats och som är
utrustade eller kan utrustas med broddar, stift, spikar, dubbar e.d.,

b) skodon som är tillverkade med hjälp av särskild teknik och som har särskilda tekniska egenskaper: skor som har ett
cif-pris per par av minst 9 euro, avsedda för sport- eller idrottsutövning, med enkla eller flerskiktiga formgjutna sulor
utan insprutning, tillverkade av syntetmaterial som är speciellt framtagna för att absorbera effekten av vertikala eller
horisontala rörelser och med tekniska detaljer såsom hermetiskt tillslutna kuddar innehållande gas eller vätska,



mekaniska komponenter som absorberar eller neutraliserar stötar eller material såsom polymerer med låg densitet.

Bilaga III

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG)nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

Artikel 143

1. [(EG) nr 46/1999, 8.1.1999] Vid tillämpningen av bestämmelserna i avdelning II, kapitel 3 i kodexen och
bestämmelserna i denna avdelning skall personer anses som närstående endast om

a) de är styrelseledamöter eller företagsledare i varandras företag,

b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet,

c) de är arbetsgivare och anställd,

d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 % eller mer av bådas ute-stående
röstberättigande aktier eller andelar,

e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra,

f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person,

g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person, eller

h) de är medlemmar av samma familj. Personer skall anses tillhöra samma familj endast om de står i ett av följande
förhållande till varandra:

- man och hustru,

- förälder och barn,

- bror och syster (helsyskon eller halv),

- far- eller morförälder och barnbarn,

- farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn,

- svärföräldrar och svärson eller svärdotter,

- svåger och svägerska.

2. Vid tillämpningen av detta avsnitt skall personer som har affärsförbindelser med varandra, på så sätt att den ena är
enda agent, distributör eller koncessionsinnehavare eller liknande för den andra personen, anses vara närstående
endast om de uppfyller kriterierna i punkt 1.



Nr 64

PortNet-numret som hänvisar till den summariska
deklarationen/tidigare handlingen
PortNet numret används fr.o.m. 1 mars 2004 som tulldeklarationsuppgift för varor som importeras sjövägen. Den som
i fält 40 på importdeklarationen anger ett PortNet-nummer som hänvisar till den summariska deklarationen/tidigare
handlingen hittar numret på följande sätt.

Gå in på Internet-adressen "www.portnet.fi". Där kan du välja svenska språket genom att klicka på flaggan. Välj
därefter "Intermodal Portal" från Applikationer. Under Intermodal Portal får man antingen genom finska
"Valtakunnallinen alusliikenteen aikataulu" eller engelska "National vessel time schedules" reda på PortNet-numret
med antingen koden för ankomsthamnen "satamakoodi"/" Port code" eller t.ex. med fartygsnamnet och
ankomstdagen "aluksen nimi ja tulopäivä"/"Vessel name and arrival date". Hamnkoden hittas i listan under
förstorningsglaset med "Fi*". PortNet-numret kallas i tidtabellsuppgifterna för "Tullin tulo-/lähtönumero" eller
"Customs ref. number".

Om användningen av PortNet-numret som tulldeklarationsuppgift hänvisas till Tullstyrelsens anvisningar för ifyllande
av administrativt enhetsdokument (TMD nr 231/03) och till Tullstyrelsens cirkulär Tullkontoren övergår till ITU
(TMD nr 58/04).

Mera information om PortNet fås av Arto Vuorinen, Åbo tull, tfn 020 492 4097

JS/OT, 29/010/24.2.2004



Nr 65

Förklarande anmärkningar till avtalet med Mexiko
För att underlätta tillämpningen av frihandelsavtalet mellan gemenskapen och Mexiko (122/00) har man kommit
överens med Mexiko om gemensamma förklarande anmärkningar. Dessa har tillämpats fr.o.m. 1 maj 2001 (EUT C
128, 28.4.2001, TMD 136/01). Dessa anmärkningar gäller närmast frågor med anknytning till ursprungsintyg och de
är till största delen likadana som anmärkningarna i de paneuropeiska ursprungreglerna (TMD 101/00).

En ny förklarande anmärkning har publicerats i EUT C 40, 14.2.2004. Den gäller artikel 17 i avtalets ursprungsregler
och varucertifikatet EUR.1 som kan avvisas av tekniska skäl. Den nya förklarande anmärkningen tillämpas fr.o.m. 15
februari 2004 både i gemenskapen och i Mexiko.

Gemenskapen skall alltid omnämnas i certifikatet

En orsak att avvisa ett EUR.1 certifikat kan enligt den nya anmärkningen inte vara bl.a. att man i fråga om varor med
ursprung i gemenskapen i fält 2 eller 4 har angett

-endast gemenskapen (Europeiska gemenskapen, Europeiska unionen eller EG, EU)

eller

-både en medlemsstat och gemenskapen.

Man bör alltså uppmärksamma att inte enbart medlemsstaten utan alltid också gemenskapen skall nämnas i
varucertifikatets fält 2 och 4.

Frivilliga fält i certifikatet

En orsak att avvisa ett EUR.1 certifikat anses inte heller enligt den nya anmärkningen vara att frivilliga uppgifter inte
förts i fälten 3, 6, 7 och 10. Man bör alltså uppmärksamma att dessa frivilliga fält skall lämnas tomma ifall den
information som är avsedd att ifyllas i fälten inte är exakt.

På detta sätt kan man undvika att myndigheterna i Mexiko skulle avvisa EUR.1-varucertifikat på grundval av ovan
nämnda tekniska skäl.

Mera information ges av tulldistriktens ursprungssakkunniga.

RV/LL, 48/010/23.2.2004



Nr 66

Tilläggstullar tas i bruk för varor med ursprung i USA
Europeiska unionens råd utfärdade den 8 december 2003 förordning (EG) nr 2193/2003 (bilaga) om införande av
tilläggstullar vid import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta staterna.

Enligt förordningens artikel 2 är tilläggstullen en värdetull, vars belopp är 5 % 1 - 31.3.2004. Därefter stiger tullen
med en procentenhet tills den utgör 17 %. Värdetullen uppbärs endast utöver tredjelandstullen.

Tilläggstullar och bearbetning under tullkontroll

Tilläggstullpliktiga varor kan hänföras till förfarandet för bearbetning under tullkontroll endast om
tullkodexkommittén konstaterat att de ekonomiska villkoren uppfylls, utom när produkterna och bearbetningarna
nämns i del A av bilaga 76 till tillämpningskodexen (EEG nr 2454/93). För dessa produkter och bearbetningar anses
de ekonomiska villkoren vara uppfyllda.

Om man vill hänföra tilläggstullpliktiga varor till förfarandet för bearbetning under tullkontroll, skall
tillståndsansökningarna inlämnas till Tullstyrelsen i sådana fall som inte nämns i del A av bilaga 76. Tullstyrelsen
sörjer för prövningen av villkoren genom kommittéförfarandet och då kan handläggningen av ansökan kan ta mer än
30 dagar.

Förfrågningar:

Mirja Kivimäki, tfn 020 492 6306, Raimo Saarakkala, tfn 020 492 2647 och Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307 eller

per e-post förnamn.efternamn@tulli.fi

RV/KH/LK/MKi/RAS, 51/010/27.2.2004



Nr 67

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 25 februari 2004 avförts ur den förteckning som Tullstyrelsen
publicerar över registrerade kunder:

På firmans egen begäran:

Cebal Finland Oy (Y 0112923-6)

Hanko 2122-0

På grund av likvidation:

Akmo Oy (Y 0106390-0)

Helsinki 2405-9

Golssi Oy (Y1494173-3) (ent.Swisslog Oy)

Ulvila 7193-6

OEM Multimetal Oy (Y 0751503-1)

Turku 3970-1

Turun Tankki Oy-Åbo Tank
Ab

(Y 1081458-5)

Turku 3054-4

På grund av fusion:

Suomen Parketti Oy (Y1776536-8)

Nastola 8770-0



På grund av konkurs:

Finreila Oy (Y 0582067-3)

Lappeenranta 9543-0

MAK/PO, 50/010/25.2.2004



Nr 68

Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i mars 2004

Tullstyrelsen fastställer med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) och artikel 171 i tillämpningsförordningen för
tullkodexen följande ändrade omräkningskurser. Dessa omräkningskurser skall tillämpas, om inte annat meddelas, på
varor som i Finland under tiden 10 - 31 mars 2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

New York USD 1,2099

HongKong HKD 9,2814

Jeddah SAR 4,4817

Kuwait KWD 0.353

Abu Dhabi AED 4,4102

Bombay INR 50,917

Kuala Lumpur MYR 4,6143

Moskva RUB 32,274

Beijing CNY 10,0505

RV/MA, 53/010/4.3.2004



Nr 69

Ändringar till i 20 § (925/01) bilskattelagen (1482/94) avsedda
omräkningskurser i mars 2004

När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms, skall det vid omräkning av belopp
som uttryckts i utländska valutor användas samma ändrade omräkningskurser, som publicerats i Tullstyrelsens
cirkulär nr 53/010/04. Dessa ändrade omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för vilka en
bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts under tiden 10 - 31 mars 2004.

RV/MA, 54/010/4.3.2004



Nr 70

Ändring av förordning om öppnande och förvaltning av autonoma
gemenskapstullkvoter

Europeiska Unionens råd har utfärdat en ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av
autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter. Förordning nr 226/2004; publicerad i EUT nr
L39/11.2.2004. Förordningen har trätt i kraft den 11 februari 2004 och den tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2004.
Punkten som märkts med en asterix (*) tillämpas fr.o.m. 1 januari 2003 och punkten som märkts med två asterixer
(**) fr.o.m. 1 juli 2004.

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ersätts med bilagan till denna förordning.

*För kvotperioden fr. o. m. den 1 januari t. o. m. den 31 december 2003skall bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96
ändras på följande sätt:

a) löpnummer 09.2979: kvotmängden skall ändras till 800 000 st.

b) löpnummer 09.2985: kvotmängden skall ändras till 600 000 st.

**För kvotperioden fr. o. m. den 1 juli t. o. m. den 31 december 2003 skall bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96
ändras på följande sätt:

- löpnummer 09.2935: kvotmängden skall ändras till 90 000 ton.

Ytterligare uppgifter: Pirjo Nyberg, tel. 020 492 4171

Tullstyrelsens kvotgrupp/Pirjo Nyberg, 14/787/3.3.2004

Bilaga: EUT nr 39/11.2.2004, sid. 3-7



Nr 71

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Del 1

Undernumren 1006 20 17 11, 1006 20 17 19, 1006 20 98 11, 1006 20 98 19 och 3920 10 28 90 upphörde att gälla
31.12.2003

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.1.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

1006 20 17 13 - - - - - Basmatiris:

1006 20 17 13 - - - - - - Av sorterna Basmati 370,
Basmati 386, Type-3 (Dehradun),
Taraori Basmati (HBC-19), Basmati
217, Ranbir Basmati, Kernel
(Basmati Pakistan)

264
eur/1000

kg
(NM111)

01);

K:88
eur/1000

kg
(094077)
(CD146)

1, 5

1006 20 17 18 - - - - - - Andra 264
eur/1000

kg
(NM111)

01);

K:88
eur/1000

kg
(094077)
(CD146)

1, 5

1006 20 98 13 - - - - - Basmatiris:

1006 20 98 13 - - - - - - Av sorterna Basmati 370,
Basmati 386, Type-3 (Dehradun),
Taraori Basmati (HBC-19),
Basmati 217, Ranbir Basmati,
Kernel (Basmati Pakistan)

264
eur/1000

kg
(NM111)

01);

K:88

1, 5



eur/1000
kg

(094077)
(CD146)

1006 20 98 18 - - - - - - Andra 264
eur/1000

kg
(NM111)

01);

K:88
eur/1000

kg
(094077)
(CD146)

1, 5

2918 19 80 40 - - - - (R)-2-Kloromandelsyra 6,5; K:0
(092610)

1, 4, 5

2934 99 90 71 - - - - 2-Tienylacetonitril 6,5; K:0
(092619)

1, 4, 5

3812 30 80 50 - - -
Aluminiummagnesiumzinkhydroxid-
karbonathydrat, överdraget med ett
ytaktivt ämne

6,5; K:0
(092621)

1, 5

3920 10 28 93 - - - - - Andra:

3920 10 28 93 - - - - - - Polyetenfilm, med en
tjocklek av minst 23 mikrometer
men högst 27 mikrometer och en
vikt av minst 32 g/m2 men högst 42
g/m2 samt med en genomsläpplighet
för vattenånga på minst 900 g/m2
per dag

6,5; K:0
(092993)

1, 5

3920 10 28 99 - - - - - - Andra 6,5 1, 5

Del 2

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 19.2.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga



7312 10 82 12 - - - - - - - - - Avsända
från Marocko

0 1, 2

7312 10 84 12 - - - - - - - - - Avsända
från Marocko

0 1, 2

7312 10 86 12 - - - - - - - - - Avsända
från Marocko

0 1, 2

7312 10 88 12 - - - - - - - - - Avsända
från Marocko

0 1, 2

7312 10 99 12 - - - - - - - - Avsända
från Marocko

0 1, 2

(gäller fr.o.m. 1.1.2004):

8526 91 90 00 - - - Andra:

8526 91 90 10 - - - - Enheter till
GPS-system med
positionsbestämmande
funktion

3,7; K:0
(092620)

1, 5

8526 91 90 90 - - - - Andra 3,7 1, 5

Fotnotsförteckning

Nya fotnoter

(gäller fr.o.m. 1.1.2004):

CD 389

För att komma i åtnjutande av denna reducerade importtull erfordras uppvisande av en importlicens enligt de villkor
som är föreskrivna i förordning (EEG) nr 2131/96 (EGT nr 285) och ett äkthetsintyg enligt förordning (EEG) nr
0264/04 (EUT 46).

(gäller fr.o.m. 20.2.2004):

TM 580

Registrering är nödvändig för antidumpningstullsyften (Förordning (EG) nr 284/2004, EUT L 49) och
utjämningstullsyften (Förordning (EG) nr 283/2004, EUT L 49).

Texten i följande fotnoter ändras

(gäller fr.o.m. 1.12004):

CD 211



För att komma i åtnjutande av denna tullkvot måste ett certifikat om ursprungsbeteckning utfärdat av behörig
myndighet uppvisas, eller, ett V.I.1-dokument eller V.I.2-utdrag som är försett med anteckning i enlighet med artikel
25 i rådsförordningen (EEG) nr 883/01.

CD 134

För att komma i åtnjutande av denna reducerade importtull erfordras uppvisande av en importlicens enligt de villkor
som är föreskrivna i förordning (EEG) nr 2131/96 (EGT 285) och ett äkthetsintyg enligt förordning (EEG) nr 2294/03
(EUT 340). En av följande regioner skall anges i äkthetsintyget: de särskilda indiska och pakistanska områdena på
Indus-Ganges-slätterna som inkluderar Punjab, Haryana och regionerna Uttaranchal och västra Uttah Pradesh

OBS! Ovan nämnda ändringar ingår inte i de reviderade delarna 1 och 2 av brukstariffen. I dessa har ändringarna i
Taric-databasen beaktats fram till 28 januari 2004.

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och Päivi Suuronen, tfn 020 492
6309 eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

RV/LK, 52/010/3.3.2004



Nr 72

Antidumpningsåtgärder

Slutgiltig antidumpningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Pakistan

Den slutliga antidumpningstullen som tagits i bruk med rådets förordning (EG) nr 397/2004 (EUT nr L 66, 4.3.2004)
uppbärs vid import av sänglinne av bomull som förtullas enligt Taric-numren 6302 21 00 81, 6302 21 00 89, 6302 22
90 19, 6302 31 10 90, 6302 31 90 90 ja 6302 32 90 19. Den tillämpliga tullsatsen på 13,1% trädde i kraft den 5 mars
2004.

Slutlig antidumpningstull på import av kisel med ursprung i Folkrepubliken Kina

Den slutliga antidumpningstullen som tagits i bruk med rådets förordning (EG) nr 398/2004 (EUT nr L 66, 4.3.2004)
uppbärs vid import av kisel enligt KN-nummer 2804 69 00. Den tillämpliga tullsatsen på 49 procent trädde i kraft den
5 mars 2004.

Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder som
avses i rådets förordning (EG) nr 964/2003 beträffande import av vissa rördelar av järn och
stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

1. Med rådets förordning nr 395/2004 (EUT nr L 65, 3.3.2004) har en undersökning gällande eventuellt kringgående
av antidumpningstullar beträffande import av vissa rördelar av järn och stål (Taric-numren 7307 93 11 94, 7307 93 19
94, 7307 99 30 94 ja 7307 99 90 94) till gemenskapen från Sri Lanka, oavsett om de deklarerats ha sitt ursprung i Sri
Lanka eller ej.

Tullmyndigheterna åläggs att vidta lämpliga åtgärder för registrering av importen från Sri Lanka. Registreringen skall
gälla i nio månader.

2. Med rådets förordning nr 396/2004 (EUT nr L 65, 3.3.2004) har en undersökning gällande eventuellt kringgående
av antidumpningstullar beträffande import av vissa rördelar av järn och stål (Taric-numren 7307 93 11 93, 7307 93 19
93, 7307 99 30 93 ja 7307 99 90 93) till gemenskapen från Indonesien, oavsett om de deklarerats ha sitt ursprung i
Indonesien eller ej.

Tullmyndigheterna åläggs att vidta lämpliga åtgärder för registrering av importen från Indonesien. Registreringen skall
gälla i nio månader.

HS/MSR, nr 10/2004, 8.3.2004



Nr 73

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 4 februari 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Aspocomp Oy (0801708-5)

Teuva 6561-5

Espoo 1216-1

MAK/TRH, 55/010/4.3.2004



Nr 74

Ursprungsdokumenten för får, getter, fårkött och getkött som importeras
från Australien och Nya Zeeland

Kommission har utfärdat en förordning (EG) nr 365/2004 om ändring av förordning (EG) nr 2233/2003 om öppnande
av  gemenskapstullkvoter  för  2004 för  får,  getter,  fårkött  och  getkött.  Förordningen har  publicerats i EUT nr  L
63/28.2.2004. Förordningen trädde i kraft den 2 mars 2004 och den tillämpas fr.o.m. 1 januari 2004.

Öppnandet av tullkvoter för får, getter, fårkött och getkött har behandlats i TMD nr 13/27.1.2004. Vid övergången
från ett förvaltningssystem med tullkvoter som baserar sig på importlicenser till ett förvaltningssystem enligt först-
till-kvarn-principen  kan  de  i  rubriken  nämnda  ursprungsdokumentens  giltighetstid  vara  kortare  än  vanligt  under
övergångstiden.

I artikel 5.1 i förordningen (EG) 2233/2003 skall följande stycke läggas till: "Genom undantag från artikel 11.1 i
förordningen (EG) nr 1439/95 får de utfärdade myndigheterna i Australien och Nya Zeeland till och med den 30 april
2004  utfärda  ursprungsdokument  med  en  giltighetstid  som  är  kortare  än  tre  månader  från  och  med  faktiskt
utfärdandedatum."

Närmare uppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullverkets kvot- och intrastatgrupp/

Pirjo Nyberg, 15/787/04



Nr 75

Autonoma tullkvoter för vissa fiskeriprodukter

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapskvoter för
vissa fiskeriprodukter för perioden 20042006. Förordning (EG) nr 379/2004 är publicerad i EUT nr L 64/2.3.2004.
Förordningen har trätt i kraft den 9 mars 2004 och den tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2004.

Importtullarna som tillämpas på de produkter som anges i bilagan nedan skall inom ramen för tullkvoterna tas ut enligt
de tullsatser, perioder och kvantiteter som anges i bilagan.

Importen av de importerade produkterna skall omfattas av dessa kvoter endast om det deklarerade tullvärdet
motsvarar minst det referenspris som har fastställts eller skall fastställas i enlighet med artikel 29 i rådets förordning
(EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och
vattenbruksprodukter.

Kommissionen förvaltar tullkvoterna i den ordning i vilken deklarationerna kommer in och godtas.

Närmare uppgifter: Pirjo Nyberg, tlf. 020 492 4171

Tullverkets kvot- och intrastatgrupp/

Pirjo Nyberg, 16/787/04

Bilaga: EUT nr L 64, 2.3.2004, sid. 9-10



Nr 76

EU-utvidgningen och borgensförbindelserna vid transitering

Europeiska unionen utvidgas med tio nya medlemsländer den 1 maj 2004. På grund av detta skall alla
garantiförbindelser vid transitering kompletteras så att de nya medlemsstaterna skall senast den 23 april 2004 vara
nämnda i ett tillägg till borgensförbindelsen. Tullstyrelsen ger senare anvisningar om förnyandet av intygen om samlad
säkerhet (TC31 och TC33).

Tillståndet för samlad säkerhet vid transiteringsförfarande baserar sig på en gällande borgensförbindelse, som
vanligen givits av en bank eller ett försäkringsbolag. I borgensförbindelsen skall delgivningsadressen i
gemenskapsländerna för transitering anges. För de nya länderna kommer delgivningsadresserna att antecknas i
tillägget till borgensförbindelsen.

På grund av vad som nämnts ovan ber Tullstyrelsen att de som har tillstånd att använda samlad säkerhet vänder sig till
sina borgenärer för att borgensförbindelserna skall motsvara den nya situationen före den 1 maj 2004. För detta
ändamål kan man vid varje tulldistrikts garantikontor få modeller för borgensförbindelsernas tillägg.

Ifall borgensförbindelsen inte har kompletterats före den ovan nämnda tidpunkten tvingas tulldistriktets garantikontor
att upphäva tillståndet att använda samlad säkerhet.

JR/Hel, 58/010/15.3.2004



Nr 77

Slutgiltig antidumpningstull för stor regnbåge med ursprung i Norge och
Färöarna

Genom rådets förordning (EG) nr 437/2004 (EUT nr L 72, 11.3.2004) har en slutgiltig antidumpningstull införts på
import av stor regnbåge som klassificeras enligt KN-numren 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 och 0304 20 15.
Tullarna som skall tillämpas trädde i kraft den 12 mars 2004 och är följande:

Land, producent Slutgiltig
antidumpningstull

(%)

Taric-
tilläggs-

nummer

Norge 19,9 -

Färöarna

P/F PRG Export
tillsammans med dess

närstående producent P/F
Luna

54,4 A474

P/F Vestsalmon tillsammans
med

dess närstående producent
P/F Vestlax

30,0 A475

P/F Alistødin Á Bakka 42,6 A476

P/F Atlantic Seafarm 42,6 A477

East Salmon 42,6 A478

Funningslaks PF 42,6 A479

Gulin PF 42,6 A480

P/F Hellisvað 42,6 A481

Kalbaks Laksaaling PF 42,6 A482

Navir P/F 42,6 A483



Alla övriga företag 54,4 A999

Import med nedanstående Taric-tilläggsnummer av produkter som av nedan nämnda företag tillverkats och direkt
exporterats (dvs. sänts och fakturerats) till ett importerande företag i gemenskapen, skall vara befriad från
antidumpningstullar.

Producenter Taric-tilläggs-
nummer

Färöarna P/F PRG tillsammans med dess
närstående producent P/F Luna

A474

Färöarna P/F Vestsalmon tillsammans med
dess närstående producentP/F
Vestlax

A475

Belopp som ställts som säkerhet för preliminära antidumpningstullar (TMD 203/2003) uppbärs som slutgiltiga och de
överstigande beloppen betalas tillbaka.

HS/MSR, 11/2004, 15.3.2004



Nr 78

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Del 1

Landförteckning

Följande bokstavskoder hör till de landgrupper som anmälts i TMD nr 268/19.12.2003:

1015 NOSAT (Länder uteslutna i förordning 1964/2003)

1018 SATSU (Länder som täcks av förordning 1964/2003)

Förordning 1964/2003 (EUT nr L290, 8.11.2003) berör införande av provisoriska skyddsåtgärder avseende import av
vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.)

Följande landgruppskoder upphörde att gälla 6.12.2003:

1020 DEV [Länder uteslutna i förordning 560/2002 (Skyddsåtgärder)]

1025 STEEL [Länder som täcks av förordning 560/2002 (Skyddsåtgärder)]

Undernummer som upphörde att gälla 19.2.2004:

3920 62 19 05, 3920 62 19 10, 3920 62 19 15, 3920 62 19 25, 3920 62 19 30, 3920 62 19 35,

3920 62 19 40, 3920 62 19 45, 3920 62 19 50, 3920 62 19 55, 3920 62 19 60, 3920 62 19 62,

3920 62 19 64, 3920 62 19 65, 3920 62 19 70, 3920 62 19 75, 3920 62 19 80, 3920 62 19 81,

3920 62 19 85, 3920 62 19 87, 3920 62 19 89, 3920 62 19 91, 3920 62 19 91, 3920 62 90 30,

3920 62 90 91 ja 3920 62 90 91

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 20.2.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

3920 62 19 01 - - - - - Samextruderad
ogenomskinlig duk eller
folier av
polyetentereftalat, med en
tjocklek av minst 50 µm
men högst 350 µm,
bestående i synnerhet av
ett skikt innehållande
kimrök:

3920 62 19 01 - - - - - - Avsända från
Brasilien; avsända från
Israel

6,5; S:0 1, 2, 5



3920 62 19 03 - - - - - - Andra 6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 04 - - - - - Film och folier av
polyetentereftalat, med en
tjocklek av mindre än 11
µm, avsedda att användas
för tillverkning av digitala
ljudband för kassetter
(TN003):

3920 62 19 04 - - - - - - Avsända från
Brasilien; avsända från
Israel

6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 06 - - - - - - Andra 6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 07 - - - - - Film och folier av
polyetentereftalat, utan
klistrande beläggning, med
en tjocklek av högst 25
µm, antingen:
- endast färgade i massan,
- eller färgade i massan
och metalliserade på ena
sidan:

3920 62 19 07 - - - - - - Avsända från
Brasilien; avsända från
Israel

6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 09 - - - - - - Andra 6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 11 - - - - - Film och folier helt
av polyetentereftalat, med
en sammanlagd tjocklek av
högst 120 µm, bestående
av ett eller två skikt som
båda innehåller ett färg-
och/eller UV-absorberande
ämne i hela massan, inte
belagda med klister eller
annat material:

3920 62 19 11 - - - - - - Avsända från
Brasilien; avsända från
Israel

6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 13 - - - - - - Andra 6,5; S:0 1, 2, 5



3920 62 19 14 - - - - - Film och folier av
polyetentereftalat, med en
tjocklek av minst 20 men
högst 30 µm, på ena sidan
belagda med silikon,
avsedda att användas för
tillverkning av film och
folier för fönster (TN003):

3920 62 19 14 - - - - - - Avsända från
Brasilien; avsända från
Israel

6,5; S:3,0 1, 2, 5

3920 62 19 16 - - - - - - Andra 6,5; S:3,0 1, 2, 5

3920 62 19 17 - - - - - Film och folier,
laminerade, helt av
polyetentereftalat, med en
sammanlagd tjocklek av
högst 120 µm, bestående
av ett skikt som endast är
metalliserat och ett eller
två skikt som vart och ett
innehåller ett färg-
och/eller UV-absorberande
ämne i hela massan, inte
belagda med klister eller
annat material:

3920 62 19 17 - - - - - - Avsända från
Brasilien; avsända från
Israel

6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 19 - - - - - - Andra 6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 21 - - - - - Film och folier av
polyetentereftalat, på ena
eller båda sidorna
överdragna eller belagda
med ett skikt av
modifierad polyester, med
en sammanlagd tjocklek av
minst 7 men högst 11 µm,
avsedda att användas för
tillverkning av videoband
med ett magnetiskt skikt
av metallpigment och med
en bredd av 8 mm eller
12,7 mm (TN003):



3920 62 19 21 - - - - - - Avsända från
Brasilien; avsända från
Israel

6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 23 - - - - - - Andra 6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 24 - - - - - Film och folier
bestående av ett skikt helt
av polyetentereftalat, med
en tjocklek av högst 120
µm och som endast:
- innehåller ett färg-
och/eller ett
UV-absorberande ämne i
hela massan och
- är metalliserade på ena
sidan,även överdragna på
den ena eller båda sidorna
med en
vinylakrylatpolymer men
utan annan form av
beläggning eller klister:

3920 62 19 24 - - - - - - Avsända från
Brasilien; avsända från
Israel

6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 26 - - - - - - Andra 6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 27 - - - - - Film och folier av
polyetentereftalat, med en
sammanlagd tjocklek av
högst 120 µm, med en
bredd av minst 100 mm
men högst 115 mm,
överdragna på båda sidor
med ett eller flera skikt
innehållande olika
kemikalier, avsedda att
användas för tillverkning
av varor enligt nr 3701 20
00 (TN003):

3920 62 19 27 - - - - - - Avsända från
Brasilien; avsända från
Israel

6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 29 - - - - - - Andra 6,5; S:0 1, 2, 5



3920 62 19 31 - - - - - Film och folier av
polyetentereftalat, på ena
sidan metalliserade och
överdragna med vitt bläck
och med ett skyddande
skikt, på den andra sidan
överdragna med ett
värmekänsligt tätande
skikt, med en bredd av
minst 100 mm men högst
150 mm, avsedda att
användas för tillverkning
av varor enligt nr 3701 20
00 (TN003):

3920 62 19 31 - - - - - - Avsända från
Brasilien; avsända från
Israel

6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 33 - - - - - - Andra 6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 34 - - - - - Film och folier av
polyetentereftalat, på ena
sidan överdragna med ett
skikt av modifierad
polyester, med en tjocklek
av 20 µm (± 0,7 µm) eller
av 30 µm (± 0,9 µm),
avsedda att användas för
tillverkning av
ljudmagnetband med en
sammanlagd tjocklek av
minst 33 µm (TN003):

3920 62 19 34 - - - - - - Avsända från
Brasilien; avsända från
Israel

6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 36 - - - - - - Andra 6,5; S:0 1, 2, 5

3920 62 19 37 - - - - - Film och folier av
polyetentereftalat, med en
tjocklek av högst 12 µm,
på ena sidan belagda med
ett skikt av aluminiumoxid
med en tjocklek av högst
35 nm:

3920 62 19 37 - - - - - - Avsända från
Brasilien; avsända från
Israel

6,5; S:0 1, 2, 5(gäller fr.om. 1.3.2004)



Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

1211 90 97 00 - - Andra:

1211 90 97 10 - - - Salvia (Salvia
officinalis) (blad och
blommor)

0 1, 5

1211 90 97 90 - - - Andra 0 1, 5

1513 29 90 00 - - - - - Andra slag

1513 29 90 10 - - - - - - Palmkärnolja 9,6 1, 5

1513 29 90 90 - - - - - - Andra 9,6 1, 5

4407 25 90 00 - - - - Annat:

4407 25 90 10 - - - - - Mörkröd meranti
och ljusröd meranti

0 m³ 1, 5

4407 25 90 90 - - - - - Andra 0 m³ 1, 5

4802 54 00 00 - - Vägande mindre än 40
g/m2:

4802 54 00 10 - - - Vägande högst
15|g/m2, för
stencilframställning

0 1

4802 54 00 90 - - - Andra 0 1

4802 62 00 00 - - I ark hos vilka (i ovikt
skick) den ena sidan inte är
längre än 435 mm och den
andra sidan inte längre än
297 mm:

4802 62 00 10 - - - Vägande mindre än
72g/m2 och med en halt av

0 1



mekanisk massa av mer än
50 viktprocent av det
totala fiberinnehållet

4802 62 00 90 - - - Andra 0 1

4805 93 80 00 - - - Andra slag:

4805 93 80 10 - - - - Papper och papp,
flerskiktade (med undantag
av sådana som omfattas av
nr 4805 12, 4805 19, 4805
24 eller 4805 25)

0 1

4805 93 80 90 - - - - Andra slag 0 1

4810 13 20 00 - - - Papper och papp av
sådana slag som används
som underlag för
ljuskänsligt, värmekänsligt
eller elektrokänsligt papper
eller papp, vägande högst
150g/m2:

4810 13 20 10 - - - - Med en bredd av mer
än 15 cm

0 1

4810 13 20 90 - - - - Andra slag 0 1

4810 13 80 00 - - - Andra slag:

4810 13 80 10 - - - - Med en bredd av mer
än 15 cm

0 1

4810 13 80 90 - - - - Andra slag 0 1

4810 22 90 00 - - - Andra:

4810 22 90 10 - - - - Tryckta, präglade
eller perforerade

0 1

4810 22 90 90 - - - - Andra slag 0 1

4810 29 30 00 - - - I rullar:



4810 29 30 10 - - - - Tapetråpapper 0 1

4810 29 30 90 - - - - Andra slag 0 1

4810 29 80 00 - - - Andra:

4810 29 80 10 - - - - Tapetråpapper 0 1

4810 29 80 90 - - - - Andra slag 0 1

4818 40 90 00 - - Blöjor till spädbarn och
liknande sanitetsartiklar:

4818 40 90 10 - - - Inte i
detaljhandelsförpackningar

0 1

4818 40 90 90 - - - Andra slag 0 1

4823 90 80 00 - - - Andra:

4823 90 80 10 - - - - Solfjädrar; ställningar
och blad till dessa

0 1

4823 90 80 90 - - - - Andra slag 0 1

Fotnotsförteckning

Textförändring (gäller fr.o.m. 1.3.2004)

CD077

För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras en importlicens enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr
361/2004 (EGT nr L 63).

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och Päivi Suuronen, tfn 020 492
6309 eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

RV/LK, 56/010/9.3.2004



Nr 79

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Antidumpningsförfarandet beträffande import av vissa platta produkter av rostfritt stål med ursprung i
Amerikas förenta stater har avslutats

Med kommissionens beslut nr 2004/231/EG (EUT nr L70, 9.3.2004) har antidumpningsförfarandet (undersökningen)
beträffande import av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål (KN-numren ex 7219 31 00, ex721932 90, ex 7219
33 90, ex 7219 34 90, ex 7219 35 90, ex 7220 20 29, ex 7220 20 49 och ex 7220 20 89) med ursprung i Amerikas
förenta stater avslutats. Inga antidumpningsåtgärderna har införts. De belopp som ställts som säkerhet för de
preliminära antidumpningstullarna (TMD 203/2003) återbetalas. Beslutet trädde i kraft den 10 mars 2004.

Slutgiltig  antidumpningstull  på  import  av  natriumcyklamat  med  ursprung  i  Folkrepubliken  Kina  och
Indonesien

Denna slutgiltiga antidumpningstull som införts genom rådets förordning (EG) nr 435/2004 (EUT nr L 72, 11.3.2004)
uppbärs vid import av natriumcyklamat med Taric-nummer 2929 90 00 10. De tillämpade tullarna trädde i kraft den
12 mars 2004 och är följande:

Land

Företag

Tull

(euro/kg)

T-tilläggs-
nummer

Folkrepubliken Kina

Fang Da Food Additive (Shen
Zhen) Limited, Xixian County,
Bao An, Shenzhen

0 A 471

Fang Da Food Additive (Yang
Quan) Limited, Yangquan City,
Shanxi

0 A 472

Golden Time Enterprise
(Shenzhen) Co. Ltd,
Shanglilang, Shenzhen
City,Guangdong Province

0,11 A 473

Alla andra företag 0,26 A 999

Indonesien

PT. Golden Sari (Chemical
Industry), Sunda Kelapa,
Jakarta

0,24 A 502

Alla andra företag 0,27 A 999



Om varorna har skadats före övergången till fri omsättning, varför det pris som faktiskt betalats eller som skall betalas
har fördelats för beräkning av tullvärdet enligt komissionens förordning (EEG) nr 2454/93 artikel 145, skall
antidumpningstullen som beräknas utgående från ovan fastställda belopp nedsättas med den procentandel som
motsvarar fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller skall betalas.

Säkerheten som ställts för den preliminära antidumpningstullen (TMD 203/2003) skall uppbäras till det slutgiltiga
beloppet och de överskridande beloppen skall återbetalas.

Ändring beträffande tillämpning av antidumpningsåtgärder vid import av vissa rördelar av aducerat gjutjärn
med ursprung i Förbundsrepubliken Brasilien

Med rådets förordning (EG) nr 436/2004 (EUT nr L 72, 11.3.2004) har antidumpningstullen som tillämpas vid import
av vissa rördelar av aducerat gjutjärn (Taric-numren 7307 19 10 11 och 7307 19 10 19) ändrats. Tullen som tillämpas
är nu 32,0 procent. Förordningen trädde i kraft den 12 mars 2004.

Förordningen  beträffande  antidumpningstullen  vid  import  av  vissa  rördelar  av  aducerat  gjutjärn  med
ursprung i  Förbundsrepubliken Brasilien har  ändrats så  att  den nu gäller  även rördelar  med ursprung i
Argentina

Med rådets förordning (EG) nr 438/2004 (EUT nr L 72, 11.3.2004) förlängs suspenderingen av den utvidgade slutliga
antidumpningstullen som tagits i bruk genom förordning (EG) nr 1023/2003 (se TMD 141/2003). Fram till den 11 juli
2004 tillämpas inte antidumpningstull. Förordningen trädde i kraft den 12 mars 2004.

Ändring till förordningen beträffande slutgiltig antidumpningstull på import av koks av stenkol i bitar med
diameter över 80 mm med ursprung i Kina

Genom kommissionens beslut (2004/264/EG, EUT nr L 81, 19.3.2004) skall den slutgiltiga antidumpningstull som
införts på import av koks av stenkol i bitar (Taric-nummer 2704 00 19 10) med ursprung i Folkrepubliken Kina
tillfälligt upphävas för en period av nio månader. Förordningen trädde i kraft den 20 mars 2004.

Ändring av antidumpnings- och utjämningsåtgärder som tillämpas vid import av sulfanilsyra med ursprung i
Indien

Med rådets förordning (EG) nr 492/2004 (EUT nr L 80, 18.3.2004) har en ändring gjorts beträffande antidumpnings-
och utjämningsåtgärderna vid import av indisk sulfanilsyra (Taric-nummer 2921 42 10 60). På grund av att
prisåtagandet upphört att gälla kommer antidumpnings- och utjämningstullar på import av indisk sulfanilsyra tas i bruk
för företaget Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd. Den slutgiltiga antidumpningstullen är 18,3 procent och den
slutgiltiga utjämningstullen 7,1 procent (TMD 193/2002). Förordningen trädde i kraft den 19 mars 2004.

Ändring beträffande antidumpningsåtgärder vid import av vissa sömlösa rör av järn eller olegerat stål med
ursprung i bl.a. Kroatien (namnändring på ett företag)

Enligt kommissionens tillkännagivande om antidumpningstullarna enligt förordningarna nr 348/2000 och 1515/2002
(TMD 45/2000 och TMD 254/2002) vid import av vissa sömlösa rör av järn eller olegerat stål (Taric-numren 7304 10
10 10, 7304 10 30 10, 7304 31 99 00, 7304 39 91 10, 7304 39 91 90 och 7304 39 93 00) med ursprung i Kroatien har
namnet på företaget Zeljezara Sisak - Nova d.o.o. ändrats till Mechel Zeljezara Ltd. Det tidigare Taric-tilläggsnumret
A 064 ändras inte.

Ny antidumpningsåtgärd

En partiell interimöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa linor och kablar av järn eller
stål (KN-numren 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 och 7312 10 99) med ursprung i Turkiet har inletts
(EUT nr C 67, 17.3.2004).

Avslutande av vissa antidumpningsåtgärder

- antidumpningsåtgärderna (ny undersökning) vid import av integrerade elektroniska kompaktljusrör (KN-nummer ex



8539 31 90) med ursprung i Folkrepubliken Kina har avslutats. De slutgiltiga antidumpningstullarna förblir i kraft
oförändrade. Kommissionens beslut nr 2004/234/EG (EUT nr L 71, 10.3.2004) trädde i kraft den 11 mars 2004.

- tillämpningen av antidumpningsåtgärder (antidumpningstull) på import av skördegarn av polypropen (Taric-nummer
5607 41 00 10) med ursprung i Polen, Tjeckiska republiken och Ungern har avslutats den 21 mars 2004. Samtidigt
avslutades antidumpningsåtgärderna (prisåtagandena) som gällde för tjeckiska och ungerska företag (EUT nr C 67,
17.3.2004).

- Om en översyn inte inleds, kommer utjämningsåtgärderna (utjämningstullen) som tillämpas på import av
polyetentereftalatfilm (Taric-nummer 3907 60 20 00) med ursprung i Indien att upphöra att gälla den 11 december
2004 (EUT nr C 62, 11.3.2004).

Närmare upplysningar: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, nro 12/2004, 22.3.2004

Nya översyner

Utvidgningen av Europeiska unionen från och med den 1 maj 2004 kommer att innebära väsentligen ändrade
omständigheter för import av vissa produkter som för närvarande omfattas av antidumpningsåtgärder. Kommissionen
har på eget initiativ inlett ett antal partiella interimsöversyner av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av
följande produkter:

-färgtelevisionsmottagare med ursprung i Folkrepubliken Kina

-kiselkarbid med ursprung i Ryska Federationen

-aluminiumfolie med ursprung i Ryssland

-kaliumklorid med ursprung i Vitryssland och Ryska federationen

-kiselkarbid med ursprung i Ukraina

-ammoniumnitrat med ursprung i Ryska federationen och Ukraina

-kornorienterade elektroplåtar med ursprung i Ryssland

-kisel med ursprung i Kina

Tillkännagivandet finns publicerat i Europeiska unionens oficiella tidning nr C 70 den 20 mars 2004.

HS7MSR, nr 13/2004, 22.3.2004



Nr 80

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 1 mars 2004 förordning (EG) nr 384/2004 (EUT nr L
64/2004) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. Förordningen
träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 2 mars 2004. Den
tillämpas således på varor som tullklareras den 22 mars 2004 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader.

RV/HRO, 57/010/12.3.2004

Bilaga: EUT nr L 64; 2.3.2004, sid. 22-23



Nr 81

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Del 1

Kapitel 03: referenspriser för fiskar

Referenspriserna för fiskar från tredje land för fiskeåret 2004 har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr
427/2004, 4.3.2004. Förordningen finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 70 av den 9 mars
2004. En tabell över referenspriser enligt Taric-databasen publiceras senare för att bifogas till Brukstariffen.

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.1.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

0303 79 55 31 - - - - - Alaska pollock
(Theragra
halcogramma):

0303 79 55 31 - - - - - - Avsedd för
beredning (TN003)

15,0; K:0
(092768)
(TM062)

1

0303 79 55 39 - - - - - - Annan 15,0 1

0304 20 94 70 - - - - Av sydlig
blåvitling
(Micromesistius
australis), golden
kingclip (Genypterus
blacodes) och av rockor
(Rajidae spp.):

0304 20 94 70 - - - - - Av sydlig
blåvitling
(Micromesistius
australis), avsedd för
beredning (TN003)

15,0; K:0
(092768)
(TM062)

1

0304 20 94 75 - - - - - Annan 15,0 1

0304 90 97 88 - - - - - Andra:



0304 90 97 88 - - - - - - Av sydlig
blåvitling
(Micromesistius
australis), avsedd för
beredning (TN003)

7,5; K:0
(092766)
(TM062)

1,5

0304 90 97 89 - - - - - - Andra 7,5 1,5

0305 63 00 00 - - Ansjovis (Engraulis
spp.):

0305 63 00 10 - - - Engraulis anchoita,
avsedd för beredning
(TN003)

10,0; K:0
(092770)
(TM062)

1

0305 63 00 90 - - - Annan 10,0 1

Undernumren 0303 79 55 30 och 0304 90 97 90 har upphört att gälla.

Rättelse

De nya varukoder för ris som meddelades i cirkulär nr 52/3.3.2004 (TMD 71/2004) har upphävts. De gamla, sedan år
1996 gällande varukoderna återställs enligt följande:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

1006 20 17 11 - - - - - Basmatiris:

1006 20 17 11 - - - - - - Av sorterna
Kernel Basmati och
Super Basmati

246,350
eur/1000 kg

(NM111)
01);

K:88
eur/1000 kg

(094077)
(CD146)

1, 5

1006 20 17 19 - - - - - - Andra 246,350
eur/1000 kg

(NM111)
01);

K:88
eur/1000 kg

1, 5



(094077)
(CD146)

1006 20 98
11

- - - - - Basmatiris:

1006 20 98
11

- - - - - - Av sorterna Kernel
Basmati och Super Basmati

246,350
eur/1000 kg

(NM111)
01);

K:88
eur/1000 kg

(094077)
(CD146)

1, 5

1006 20 98
19

- - - - - - Andra 246,350
eur/1000 kg

(NM111)
01);

K:88
eur/1000 kg

(094077)
(CD146)

1, 5

Del 2

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.3.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

6405 10 00 00 - Med överdelar av
läder eller konstläder:

6405 10 00 10 - - Med yttersulor av trä
eller kork

3,5 pa 1, 5

6405 10 00 90 - - Med yttersulor av
andra material

3,5 pa 1, 5

(gäller fr.o.m. 4.3.2004):

7307 93 11 93 - - - - - - Avsända från
Indonesien

3,7 1, 2,
5

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och



Päivi Suuronen, tfn 020 492 6309 eller

e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

KH/LK, 60/010/18.3.2004



Nr 82

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 16 mars 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Enontekiön kunnan
sähkölaitos (Y 0190662-1)

Enontekiö 5124-3

Flextronics International
Finland Oy (Y 0600065-0)

Kyröskoski 8327-9

Koski Timber Oy (Y
1478962-0)

Hämeenkoski 8877-3

Metco Form Oy (Y
0783327-5)

Helsinki 1487-8

Nordkalk Oyj Abp (Y
0788340-8)

Lappeenranta 3857-0 ja 9530-7

Tepponen Ky (Y 0163460-3) Hamina 4180-6

MAK/TRH,59/010/17.03.2004



Nr 83

Omräkningskurser som skall tillämpas vid
fastställande av tullvärdet i april 2004
Tullstyrelsen bekräftar med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) följande omräkningskurser som baserar sig på
artikel 35 i tullkodexen och artiklarna 168-171 i tillämpningsförordningen och som skall tillämpas vid fastställande av
tullvärdet på importerad vara. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland
under tiden 1.4. - 30.4.2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,2152 USD).

New York USD 1,2152

Montreal CAD 1,6222

London GBP 0,6623

Stockholm SEK 9,2074

Oslo NOK 8,4

Köpenhamn DKK 7,4274

Reykjavik ISK 84,99

Zürich CHF 1,5479

Tokyo JPY 129,15

Melbourne AUD 1,6177

Hongkong HKD 9,327

Pretoria ZAR 7,74

Jeddah SAR 4,5017

Casablanca MAD 10,6859

Kuwait KWD 0,3547



Abu Dhabi AED 4,4297

Singapore SGD 2,0441

Bombay INR 50,571

Teheran IRR 10344,65

Kuala Lumpur MYR 4,6345

Beijing CNY 10,0949

Bangkok THB 47,538

Wellington NZD 1,8558

Tunis TND 1,5105

Ankara TRL 1609822,0

Kairo EGP 7,5493

Moskva RUB 32,238

Budapest HUF 249,87

Prag CZK 32,375

Valetta MTL 0,4137

Nicosia CYP 0,56267

Tallinn EEK 15,4816

Riga LVL 0,6514

Vilnius LTL 3,429

Warszawa PLN 4,6551



Bratislava SKK 39,645

MJK/MA, 62/010/26.3.2004



Nr 84

I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i april
2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms skall det i april 2004 vid omräkning
av belopp som uttryckts i utländsk valuta användas samma omräkningskurser, som finns publicerade i Tullstyrelsens
cirkulär nr 62/010/26.3.2004. Dessa omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för vilka en
bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts i april 2004.

MJK/MA, 63/010/26.3.2004



Nr 85

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i april
2004
När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär
import, uppbärs då kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i april 2004, utgörs kompansationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta
för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i februari 2004 i den medlemsstat där den första av de
processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

på euroområdet 2,07 %

i Danmark 2,17 %

i Sverige 2,52 %

i Storbritannien 4,06 %

MJK/MA, 61/010/24.3.2004



Nr 86

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Del 1

Kapitel 03

Kvoter och suspensioner för fisk

Autonoma tullkvoter för vissa fiskeriprodukter för åren 2004-2006 har öppnats genom rådets förordning (EG) nr
379/2004, 24.2.2004 (EUT L64, 2.3.2004). Förordningen tillämpas fr.o.m. 1.1.2004.

Iakttagande av ett referenspris utgör ett villkor för tillämpningen av vissa kvotbundna förmånstullar för fisk. Enligt
sådana villkorliga kvoter kan en produkt få kvotförmån endast om produktens pris fritt gränsen är minst lika högt som
referenspriset på ifrågavarande produkt eller produktgrupp.

Vissa fiskeriprodukter har tillfälligt helt eller delvis befriats från autonoma tullar enligt den gemensamma tulltariffen
år 2004 (rådets förordning om tillfällig befrielse, 2285/2003, EUT L 341, 30.12.2003). Import av de produkter som
avses i förordningen är befriad från tullar endast om produktens pris fritt gränsen är minst lika högt som
referenspriset.

Ändringar i tullsatser:

Uttrycket 'EHTO' i kolumnen för tullsats hänvisar till tabellen över referenspriser för fisk, K=kvot och S=suspension

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

0302 21 10 00 - - - Liten helgeflundra (blåkveite)
(Reinhardtius hippoglossoides)

8,0; K:0
(091641)
(CD332)

 
1

0302 40 00 10 - - Hela, med en vikt av minst 140 g
per styck, avsedda för beredning
(TN003)

EHTO
 

1

0302 40 00 90 - - Annan EHTO
 

1

0302 50 10 20 - - - Avsedd för beredning (TN003) 12,0; EHTO
 

1

0302 50 90 10 - - - Avsedd för beredning (TN003) 12,0; S:3,0
(TM119); K:0

(092759)
(TM062)

 
1

0302 61 80 00 - - - Skarpsill (Sprattus sprattus) EHTO
 

1



0302 64 00 10 - - - Makrill (Scomber scombrus) EHTO
 

1

0302 64 00 90 - - - Annan EHTO
 

1

0302 70 00 20 - - Lever av torsk (Gadus morhua,
Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
och av fisk av arten Boreogadus saida
(polartorsk), avsedd för beredning
(TN003)

10,0; K:0
(092758)
(TM062)

 
1

0303 31 10 00 - - - Liten helgeflundra (blåkveite -
Reinhardtius hippoglossoides)

7,5; K:0
(090692)

(CD331); K:0
(091641)
(CD332)

 
1

0303 50 00 10 - - Hela, med en vikt av minst 140 g
per styck, för beredning (TN003)

EHTO
 

1

0303 50 00 90 - - Annan EHTO
 

1

0303 60 11 10 - - - Avsedd för beredning (TN003) 12,0; EHTO
 

1

0303 60 19 10 - - - Avsedd för beredning (TN003) 12,0; EHTO
 

1

0303 60 90 10 - - - Avsedd för beredning (TN003) 12,0; EHTO
 

1

0303 71 80 00 - - - Skarpsill (Sprattus sprattus) EHTO
 

1

0303 74 30 10 - - - - Av arten Scomber scombrus EHTO
 

1

0303 74 30 90 - - - - Annan EHTO
 

1

0303 78 11 10 - - - - - Avsedd för beredning (TN003) 15,0; K:0
(092760)
(TM062)

 
1

0303 78 12 10 - - - - - Avsedd för beredning (TN003) 15,0; K:0
(092760)
(TM062)

 
1

0303 78 13 10 - - - - - Avsedd för beredning (TN003) 15,0; K:0
(092760)
(TM062)

 
1Referenspriser för fisk som importerats från tredje land

Kommissionen har genom sin förordning (EG) nr 427/2003 av den 4 mars 2004 fastställt referenspriser som skall
tillämpas under fiskeriåret 2004. Förordningen trädde i kraft 10.3.2004 och tillämpas fr.o.m. 1.1.2004.



Referenspriserna har fastställts enligt kommissionens förordning (EY) nr 104/2000.

M=Villkoret ('EHTO'): Importpriset får inte vara lägre än minimipriset (referenspriset)

Varukod Taric-
tillläggskod

Villkor Referenspris

(euro/1000
kg)

Tull/

suspension/
kvot

Kvotnr Fotnot Giltighetstid

0302 40 00 10
   

15
  

20040101-20040214

   
0

  
20040215-20040615

   
15

  
20040616-20041231

F011 M001 125 0 090006 CD238 20040616-20041231

F011 M001 125 0 092788 CD238,
TM062

20041001-20041231

F012 M001 192 0 090006 CD238 20040616-20041231

F012 M001 192 0 092788 CD238,
TM062

20041001-20041231

F499
  

0 090006
 

20040616-20041231

F499
  

0 092788 TM062 20041001-20041231

       

0302 40 00 90
   

15
  

20040101-20040214

   
0

  
20040215-20040615

   
15

  
20040616-20041231

F011 M001 125 0 090006 CD238 20040616-20041231

F012 M001 192 0 090006 CD238 20040616-20041231



F013 M001 182 0 090006 CD238 20040616-20041231

F015 M001 214 0 090006 CD238 20040616-20041231

F016 M001 115 0 090006 CD238 20040616-20041231

F017 M001 115 0 090006 CD238 20040616-20041231

F018 M001 240 0 090006 CD238 20040616-20041231

F019 M001 107 0 090006 CD238 20040616-20041231

F499
  

0 090006
 

20040616-20041231

       

0302 50 10 20 F073 M001 1174 0 092759 CD238,

TM062

20040101-20041231

F073 M001 1174 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F074 M001 1174 0 092759 CD238,

TM062

20040101-20041231

F074 M001 1174 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F075 M001 1109 0 092759 CD238,

TM062

20040101-20041231

F075 M001 1109 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F076 M001 881 0 092759 CD238,

TM062

20040101-20041231



F076 M001 881 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F077 M001 620 0 092759 CD238,

TM062

20040101-20041231

F077 M001 620 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F083 M001 848 0 092759 CD238,

TM062

20040101-20041231

F083 M001 848 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F084 M001 848 0 092759 CD238,

TM062

20040101-20041231

F084 M001 848 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F085 M001 652 0 092759 CD238,

TM062

20040101-20041231

F085 M001 652 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F086 M001 489 0 092759 CD238,

TM062

20040101-20041231

F086 M001 489 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F087 M001 359 0 092759 CD238, 20040101-20041231



TM062

F087 M001 359 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F499
  

0 092759 TM062 20040101-20041231

F499
  

3
 

TM119 20040101-99999999

       

0302 61 80 00
   

13
  

20040101-20040214

   
0

  
20040215-20040615

   
13

  
20040616-20041231

       

0302 64 00 10
   

20
  

20040101-20040214

   
0

  
20040215-20040615

   
20

  
20040616-20041231

       

0302 64 00 90
   

20
  

20040101-20040214

   
0

  
20040215-20040615

   
20

  
20040616-20041231

       

0303 50 00 10
   

15
  

20040101-20040214

   
0

  
20040215-20040615

   
15

  
20040616-20041231



   
0 090006

 
20030616-20040214

   
0 092788 TM062 20041001-20041231

       

0303 50 00 90
   

15
  

20040101-20040214

   
0

  
20040215-20040615

   
15

  
20040616-20041231

   
0 090006

 
20030616-20040214

       

0303 60 11 10 F416 M001 1084 0 092759 CD238,

TM062

20040101-20041231

F416 M001 1084 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F499
  

0 092759 M062 20040101-20041231

F499
  

3
 

TM119 20040101-99999999

       

0303 60 19 10 F416 M001 1084 0 092759 CD238,

TM062

20040101-20041231

F416 M001 1084 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F499
  

0 092759 TM062 20040101-20041231

F499
  

3
 

TM119 20040101-99999999

       



0303 60 90 10 F416 M001 1084 0 092759 CD238,

TM062

20040101-20041231

F416 M001 1084 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F499
  

0 092759 TM062 20040101-20041231

F499
  

3
 

TM119 20040101-99999999

       

0303 71 80 00
   

13
  

20040101-20040214

   
0

  
20040215-20040615

   
13

  
20040616-20041231

       

0303 74 30 10
   

20
  

20040101-20040214

   
0

  
20040215-20040615

   
20

  
20040616-20041231

       

0303 74 30 90
   

20
  

20040101-20040214

   
0

  
20040215-20040615

   
20

  
20040616-20041231

       

0303 79 41 10 F416 M001 1084 3
 

CD238,

TM119

20040101-99999999

F499
  

3
 

TM119 20040101-99999999



       

0303 79 58 00
   

10
  

20040101-20040214

   
0

  
20040215-20040615

   
10

  
20040616-20041231

       

0304 10 97 20
   

15
  

20040101-20040214

   
0

  
20040215-20040615

   
15

  
20040616-20041231

F450 M001 500 0 090006 CD238 20040616-20041231

F450 M001 500 0 092788 CD238,
TM062

20041001-20041231

F499
  

0 090006
 

20040616-20041231

F499
  

0 092788 TM062 20041001-20041231

       

0304 10 97 90
   

15
  

20040101-20040214

   
0

  
20040215-20040615

   
15

  
20040616-20041231

F450 M001 500 0 090006 CD238 20040616-20041231

F499
  

0 090006
 

20040616-20041231

       

0304 20 85 10 F441 M001 1159 0
 

CD238,

TM119

20040101-99999999Varubeskrivning och Taric-tilläggskoder angående referenspriser för fisk

Taric- Varubeskrivning



tillläggskod

F011 Sill av arten Clupea harengus; hel fisk; Extra, A; Storlek 1

F012 Sill av arten Clupea harengus; hel fisk; Extra, A; Storlek 2

F013 Sill av arten Clupea harengus; hel fisk; Extra, A; Storlek 3

F015 Sill av arten Clupea harengus; hel fisk; Extra, A; Storlek 5

F016 Sill av arten Clupea harengus; hel fisk; Extra, A; Storlek 4a

F017 Sill av arten Clupea harengus; hel fisk; Extra, A; Storlek 4b

F018 Sill av arten Clupea harengus; hel fisk; Extra, A; Storlek 4c

F019 Sill av arten Clupea harengus; hel fisk; Extra, A; Storlek 6

F067 Kungsfisk (Sebastes spp.); hel fisk; Extra, A; storlek 1

F068 Kungsfisk (Sebastes spp.); hel fisk; Extra, A; storlek 2

F069 Kungsfisk (Sebastes spp.); hel fisk; Extra, A; storlek 3

F073 Torsk av arten Gadus morhua; urtagen fisk med huvud; Extra, A;
storlek 1

F074 Torsk av arten Gadus morhua; urtagen fisk med huvud; Extra, A;
storlek 2

F075 Torsk av arten Gadus morhua; urtagen fisk med huvud; Extra, A;
storlek 3

F076 Torsk av arten Gadus morhua; urtagen fisk med huvud; Extra, A;
storlek 4

F077 Torsk av arten Gadus morhua; urtagen fisk med huvud; Extra, A;
storlek 5

F083 Torsk av arten Gadus morhua; hel fisk; Extra, A; storlek 1



F084 Torsk av arten Gadus morhua; hel fisk; Extra, A; storlek 2

F085 Torsk av arten Gadus morhua; hel fisk; Extra, A; storlek 3

F086 Torsk av arten Gadus morhua; hel fisk; Extra, A; storlek 4

F087 Torsk av arten Gadus morhua; hel fisk; Extra, A; storlek 5

F317 Nordhavsräkor (Pandalus borealis); kokta i vatten; A; storlek 1

F318 Nordhavsräkor (Pandalus borealis); kokta i vatten; A; storlek 2

F321 Nordhavsräkor (Pandalus borealis); färska eller kylda; A; storlek 1

F411 Kungsfisk (Sebastes spp.); hel fisk, med eller utan huvud

F412 Kungsfisk (Sebastes spp.); filéer, med ben (standard)

F413 Kungsfisk (Sebastes spp.); filéer, benfria

F414 Kungsfisk (Sebastes spp.); filéer, block i förpackning med en vikt på
högst 4 kg

F416 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac och Gadus macrocephalus) och fisk
av arten Boreogadus saida; hel fisk, med eller utan huvud

F417 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac och Gadus macrocephalus) och fisk
av arten Boreogadus saida; "interfolierade" filéer eller i fiskblock, med
ben

F418 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac och Gadus macrocephalus) och fisk
av arten Boreogadus saida; "interfolierade" filéer eller i fiskblock,
benfria

F419 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac och Gadus macrocephalus) och fisk
av arten Boreogadus saida; individuella filéer eller "helt interfolierade"
med skinn

F420 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac och Gadus macrocephalus) och fisk
av arten Boreogadus saida; individuella filéer eller "helt interfolierade"
utan skinn



F421 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac och Gadus macrocephalus) och fisk
av arten Boreogadus saida; filéer, block i förpackning med en vikt på
högst 4 kg

F422 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac och Gadus macrocephalus) och fisk
av arten Boreogadus saida; bitar och annat fiskkött, utom block av
hackad fisk

F424 Gråsej (Pollachius virens); interfolierade" filéer eller i fiskblock, med
ben (standard)

F425 Gråsej (Pollachius virens); "interfolierade" filéer eller i fiskblock,
benfria

F426 Gråsej (Pollachius virens); individuella filéer eller "helt interfolierade"
med skinn

F427 Gråsej (Pollachius virens); individuella filéer eller "helt interfolierade"
utan skinn

F428 Gråsej (Pollachius virens); filéer, block i förpackning med en vikt på
högst 4 kg

F429 Gråsej (Pollachius virens); bitar och annat fiskkött, utom block av
hackad fisk

F431 Kolja (Melanogrammus aeglefinus); "interfolierade" filéer eller i
fiskblock, med ben

F432 Kolja (Melanogrammus aeglefinus); "interfolierade" filéer eller i
fiskblock, benfria

F433 Kolja (Melanogrammus aeglefinus); individuella filéer eller "helt
interfolierade" med skinn

F434 Kolja (Melanogrammus aeglefinus); individuella filéer eller "helt
interfolierade" utan skinn

F435 Kolja (Melanogrammus aeglefinus); filéer, block i förpackning med en
vikt på högst 4 kg

F441 Alaskapollock (Theragra chalcogramma); "interfolierade" filéer eller i
fiskblock, med ben (standard)



F442 Alaskapollock (Theragra chalcogramma); "interfolierade" filéer eller i
fiskblock, benfria

F450 Sill (Clupea harengus, Clupea pallasii); sill lappar med en vikt på mer
än 80 g per styck

F499 Andra

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och Päivi Suuronen, tfn 020 492
6309 eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

MJK/LK, 64/010/25.3.2004



Nr 87

Tullpreferenser för utvecklingsländer (GSP, AVS och
ULT):
myndigheter som bestyrker ursprungscertifikat (EUR.1 och Form A)

I förteckningen i TMD nr 123/2003 (tidigare ändringar i TMD nr 184/2003 och 253/2003) över de myndigheter som
bestyrker ursprungscertifikat har följande ändringar och tillägg gjorts.

Ändringar:

I följande länder har ett myndighetsbyte skett. De bestyrkande myndigheterna är:

Sydafrika (GSP): South African Revenue Service (SARS). Stämpeln har verksamhetsställets nummer.

Mongoliet (GSP): Mongolian National Chamber of Commerce and Industry.

Niger (AVS: Verksamhetställena "Bureaux des Douanes": Niamey, Dosso, Gaya, Tahoua, Agadez, Konni, Arlit,
Maradi, Zinder, Diffa. Stämpeln har verksamhetsställets namn.

Pakistan (GSP): 1. Export Protomotion Bureau, Ministry of Commerce: Karachi, Gujranwala, Quetta, Lahore,
Sialkot, Faisalabad, Peshawar, Islamabad, Multan, Hyderabad. 2. Karachi Export Processing Zone, Ministry of
Industries and Production.

Franska sydliga territorier (ULT): Administration du Territoire des Terres Australes et Antarctiques Francaises
(TAAF).

Senegal (GSP): Direction du Commerce Extérior, Ministère du Commerce.

Syrien (GSP): Ministry of Economy and Trade.

Uzbekistan (GSP): Agency for Foreign Economic Relations of the Republic of Uzbekistan.

Tillägg:

Kap Verde (AVS): 4. Delegação Aduaneira da Palmeira.

Ryssland (GSP): Handelskamrarna "Chamber of Commerce and Industry (CCI) verkar som bestyrkande
myndigheter". Ett nytt verksamhetsställe: No. 116. CCI of Moscow Area.

SL/CA, 65/010/30.03.2004
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Tilläggstullar på vissa varor med ursprung i USA
Precisering till TMD nr 66/2004

Genom Europeiska unionens rådsförordning (EG) nr 2193/2003 av den 8 december 2003 infördes tilläggstullar på
import av produkter med ursprung i Amerikas förenta stater med verkan fr.o.m. 1.3.2004. Bilagan till förordningen
innehåller en förteckning över de varukoder som omfattas av tilläggstullarna.

Enligt uppgifter från Europeiska gemenskapernas kommission och Taric-databasen uppbärs tilläggstullen utöver den
allmänna tredjelandstullen eller tullen enligt de tillämpliga tullsuspensionerna och tullkvoterna.

För varor som används på civila luftfartyg tas tilläggstull inte ut, när varorna hör till de varukoder som nämns i punkt
B i avsnitt II i brukstariffens allmänna och särskilda bestämmelser (THB II, del 1, allmänna och särskilda
bestämmelser på sidan 5).

Förfrågningar:

Mirja Kivimäki, tfn 020 492 6306 och Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307 eller per e-post
förnamn.efternamn@tulli.fi.

RV/KH/LK/MKi, 66/010/31.3.2004



Nr 89

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.3.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

4802 61 20 00 - - - Vägande mindre
än 72g/m2 och med en
halt av mekanisk
massa av mer än 50
viktprocent av det
totala fiberinnehållet:

   

4802 61 20 10 - - - - Tidningspapper,
annat än enligt nr
4801

0  1

4802 61 20 90 - - - - Annat 0  1

4802 62 00 10 - - - Tidningspapper,
annat än enligt nr
4801

0  1

4802 62 00 50 - - - Annat, vägande
mindre än 72 g/m2

och med en halt av
mekanisk massa av
mer än 50 viktprocent
av det totala
fiberinnehållet

0  1

6901 00 00 00 Murstenar, block,
plattor och andra
keramiska varor av
kiseldioxidhaltiga
fossilmjöl (t.ex.
kiselgur, trippel eller
diatomit) eller av
liknande
kiseldioxidhaltiga
jordarter:

   

6901 00 00 10 - Murstenar med en
vikt av mer än 650

2,0  1, 5



kg/m3

6901 00 00 90 - Andra 2,0  1, 5

7224 90 02 11 - - - Med rektangulärt
(inbegripet
kvadratiskt) tvärsnitt:

   

7224 90 02 19 - - - - Smitt 0  1

7224 90 02 19 - - - - Andra 0  1

Undernummer 7224 90 02 10 upphörde att gälla 29.2.2004.

Fotnotsförteckning

Texten i följande fotnot ändras (gäller fr.o.m. 1.5.2004):

CD 366

För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett importlicens och en kompletterande dokument
som erhållits enligt de villkor som är föreskrivna i förordning (EG) nr 1159/2003 (EGT L 162) och efterföljande
ändringar.

Rättelser

Delarna 1 och 2

Brukstariffens kolumn för extra mängdenhet

Extra mängdenhet läggs till för följande undernummer:

p/st

3925 20 00 00, 4106 92 00 00, 4418 10 10 00, 4418 10 50 00, 4418 10 90 00,

4418 20 10 00, 4418 20 50 00, 4418 20 80 00, 7610 10 00 00 och 8708 99 11 00.

pa

6216 00 00 00.

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och Päivi Suuronen, tfn 020 492
6309 eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

RV/LK, 68/010/1.4.2004



Nr 90

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 31 mars 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Thorn Lighting (0114245-7)

Kerava 1970-3

MAK/TRH, 67/010/31.3.2004

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 1 april 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder

Rummakko Oy (0635437-9)

Jyväskylä 8107-5

På grund av fusion har förljande uppgifter avförts 1.4.2004:

Siemens Building Technologies Oy (0127802-0)

Masala 2850-6

ETY/TRH, 69/010/2.4.2004



Nr 91

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 30 mars 2004 förordning (EG) nr 614/2004 (EUT nr L
98/2004) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 2 april
2004. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 22 april 2004 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader.

RV/HRO 70/010/14.4.2004

Bilaga: EUT L 98, 2.4.2004, s. 5-7



Nr 92

Utvidgningen av EU och tullförfaranden
EU utvidgas den 1 maj 2004 med tio nya medlemsländer: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen,
Slovakien, Slovenien, Tjeckien, och Ungern.

Anslutningsfördraget är ett statsfördrag med vilket de nya medlemsländerna vid anslutningen blir avtalsparter till alla
de avtal som ligger till grund för Europeiska unionen och tillägnar sig medlemsstaternas rättigheter och förpliktelser i
enlighet med de villkor som antecknats i dessa grundfördrag samt i anslutningsfördraget och i anslutningsdokumentet.

Europeiska unionen (EU) är en tullunion som har en gemensam tulltariff och som idkar en enhetlig handelspolitik.
Inom EU gäller gemenskapens tullagstiftning.

1. De centrala konsekvenserna av utvidgningen

* Avtal som de nya medlemsländerna slutit med tredje länder och som berättigar till tullförmånsbehandling samt
Europa-avtalen med gemenskapen upphör att gälla;

* Varor i fri omsättning i det nya medlemslandet får gemenskapsvarans status vid anslutningen;

* Gemenskapsvaror kan i regel röra sig utan begränsningar från ett medlemsland till ett annat och andra än
gemenskapsvaror kan röra sig fritt i transiteringsförfarande eller med annat tullförfarande som möjliggör förflyttning.
Efter utvidgningen kan man inte längre adressera varor från ett gammalt medlemsland till ett nytt medlemsland genom
att hänföra dem till exportförfarande, återexport eller till förfarandet för passiv förädling;

* Utvidgningen avbryter inte tillämpningen av ett tullförfarande som på grund av handel/transport mellan en gammal
och en ny medlemsstat eller mellan två nya medlemsstater påbörjats innan utvidgningen. Förfarandet avslutas såsom
gemenskapens tullagstiftning förutsätter (transitering vid ankomststället och export vid utfartsstället) eller genom att
hänföra varan till en ny godkänd tullklareringsform (genom att avsluta den aktiva förädlingens suspensionsförfarande
t.ex. med transitering), eller genom att förlänga förfarandet tillsvidare (tullagerförfarande utan tidsfrist);

* Om gemenskapsvaror exporteras från en gammal medlemsstat via en ny medlemsstat till ett tredje land avslutas
förfarandet först i den nya medlemsstaten (om inte avgångsstället som avses i artikel 793.2 i tullkodexens
tillämpningskodex är i den gamla medlemsstaten);

* Om en vara som är under tullövervakning i den utvidgade gemenskapen har varit i fri omsättning i gemenskapen
bestående av femton medlemsstater eller i någon ny medlemsstat frigörs varan från tullar och den behandlas som
gemenskapsvara efter överlåtelse till fri omsättning ifall ett ursprungsintyg om preferens enligt Europa-avtalen eller
ett intyg om gemenskapsvarans status i enlighet med artikel 314 c och 315 i tullkodexens tillämpningskodex (bilaga
IV kapitel 5 punkt 1 i anslutningsdokumentet) företes. Detta gäller inte import från Malta och Cypern. Med dessa
övergångsregler garanteras tullfrihet för varor som enligt Europa-avtalen är ursprungsvaror också efter det att avtalen
upphört att gälla. Det finns särskilda övergångsbestämmelser för enskilda länder för vissa jordbruksprodukter på
grundval av vilka tullarna uppbärs när varorna överlåts till fri omsättning;

* Intygen för preferentiell ursprungsbehandling bör ges innan utvidgningen, intyget som anger gemenskapsvarans
status kan utfärdas efter utvidgningen;

* Vid tillämpningen av exportbidragssystemet för jordbruksprodukter är produkterna inte berättigade till exportbidrag
om de inte avlägsnat sig från gemenskapens tullområde inom 60 dagar fr.o.m. den dag då exportdeklarationen
mottogs. Eftersom de interna gränserna försvinner i och med utvidgningen skall varor som exporteras från gamla
medlemsstater lämna gemenskapens område senast den 30 april 2004. Om varorna avlägsnas till en ny medlemsstat
efter den här tidpunkten skall exportbidragen återbetalas.

2. Lagstiftningen ändras i de nya medlemsstaterna

De nya medlemsstaterna hör fr.o.m. anslutningstidpunkten till gemenskapens tullområde. Gemenskapens
tullagstiftning skall omedelbart tillämpas i handeln mellan gemenskapen och tredje länder. Vissa anteckningar tillåts i
deklarationer också på följande språk: estniska, lettiska, litauiska, polska, tjeckiska, slovenska, slovakiska, ungerska ja



maltesiska. Lagarna kompletteras bl.a. med den nationella tulllagstiftningen, med lagen om mervärdesskatt och med
accislagen. De tekniska övergångsbestämmelserna som ingår i bilaga IV till anslutningsfördraget berör närmast de nya
medlemsländerna. Med hjälp av bestämmelserna kan man under övergångsperioden fortfarande tillämpa tillstånd
beviljade av tullen om man vid förfarandet följer gemenskapens tullagstiftning.

3. Övergångsbestämmelser angående tullunionen

Anslutningsfördraget innehåller ändringar av gemenskapens tullagstiftning så som utvidgningen förutsätter, bl.a.
ändringar som berör omfånget av gemenskapens tullområde. Övergångsperioder för tullfrihet för import av varor till
gemenskapens tullområde beviljades olegerat aluminium som importeras till Ungern som råvara och vissa textiler som
importeras till Malta.

4. Tekniska övergångsarrangemang som beror på sammanslagning av tullområden

I Bilaga IV till anslutningsfördraget överenskom man om övergångsarrangemang i anslutning till sammanslagningen av
tullområden. Dessa omfattar bl.a. tullbehandling av en vara i en situation där en vara med ursprung i tredje land på
grund av utvidgningen av tullområdet jämställs med en gemenskapsvara, samt giltighet av tillstånd som beviljats i de
nya medlemsstaterna före anslutningen:

Tull uppbärs inte för varor som vid anslutningstidpunkten befinner sig i tillfälligt lager eller i ett tullförfarande när de
överlåts till fri omsättning i gemenskapen, ifall man kan uppvisa:

- ett ursprungsbevis om preferens i enlighet med Europa-avtalen,

- ett intyg om gemenskapsvarans status i enlighet med artikel 314 c och 315 i tullkodexens tillämpningskodex.

Eftergranskning av ursprungsintyg om preferens kan godkännas i en ny medlemsstat tre år efter att dessa utfärdats,
vilket möjliggör rättelser och utfärdande av ursprungsintyg i efterhand. Bilaga IV innehåller också bestämmelser om
hur tullgagerförfarande, aktiv förädling, bearbetning under tullövervakning och temporär import skall avslutas i en ny
medlemsstat samt bestämmelser om avslutandet av tullskuld och om återbetalning och eftergift av tull. Tillstånd som
beviljats i nya medlemsstater före medlemsskapet skall förnyas inom ett år (tillståndspliktiga tullförfaranden).
Förfarandena skall vara enhetliga med gemenskapslagstiftningen oberoende av vad som sagts i de gamla tillstånden.

Tillämpningen av gemenskapens tullagstiftning fortsätter i de gamla medlemsstaterna också efter utvidgningen.
Övergångsbestämmelserna gäller i praktiken endast överlåtelse till fri omsättning av sådana varor som tidigare varit i
fri omsättning i den nya medlemsstaten och som på grundval av Europa-avtalen skulle ha fått tullfrihet före
utvidgningen.

Kommissionen har för tulladministrationer och för företag publicerat en 24-sidig guide på alla medlemsstaters språk
"Utvidgningen av EU år 2004 - Övergångsåtgärder inom tullbranschen som ingår i anslutningsdokumentet".
Dokumentet finns på internet på adressen: http:/europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs.htm. Se
under rubriken "Transitional customs measures" och välj språkversion.

5. Övergångsbestämmelser som tillämpas på jordbruksprodukter

Kommissionens förordning (EG) Nr 1972/2003 om övergångsåtgärder för handeln med jordbruksprodukter med
anledning av EU:s utvidgning har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning EUT nr L 293/2003.

Denna förordning har ändrats (KN-nummer "2009 40" ersätts med KN-nummer "2009 41" och "2009 49"):

Kommissionens förordning (EG) nr 230/2004 om övergångsåtgärder för handeln med jordbruksprodukter med
anledning av EU:s utvidgning har publicerats i EUT nr L 39/2004.

De nya medlemsstaterna skall av innehavare av överskottslager med produkter i fri omsättning den 1 maj 2004
inkräva avgifter. I förordningen finns en lista på varukoder per land för vilka förordningen tillämpas.

Om tullmyndigheterna i den utvidgade gemenskapen har samma varor under övervakning och de överlåts till fri
omsättning efter 30 april 2004, uppbärs importtull för varorna. Om importören i den nya medlemsstaten påvisar att
inget exportbidrag ansökts för produkterna inom de femton medlemsstaternas gemenskap skall importtull inte
uppbäras.



6. Övergångsåtgärder som tillämpas på sockersektorn

Kommissionens förordning (EG) 60/2004 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av utvidgningen
av EU har publicerats i EUT nr L 9/2004.

De nya medlemsstaterna skall på egen bekostnad avlägsna de mängder som den 1 maj 2004 anses överskrida gränsen
för ett överföringslager. När varor som befinner sig under tullövervakning men som tidigare varit i fri omsättning inom
området överlåts till fri omsättning inom den utvidgade gemenskapen uppbärs tullar och eventuella tilläggstullar utom
i fall där bevis framläggs på att inget exportbidrag ansökts inom de femton medlemsländernas gemenskap.

7. Den interna handeln inom det utvidgade EU

Den 1 maj 2004 övergår man i EU med 25 medlemsstater till en utvidgad intern handel - elva tullområden blir ett.
Gemenskapsvarorna rör sig smidigt från ett land till ett annat. Företag som endast köper, säljer, lagrar, förädlar och
förflyttar gemenskapsvaror inom den utvidgade inre marknaden utan att överskrida skattegränser kan glömma bort
tullklareringar och tulllagstiftning. Övriga företag handlar med 25 tullförvaltningar som tillämpar en gemensam
tullagstiftning.

8. Sjöfarten

Situationen i Finland är inte helt så här enkel. När varor transporteras sjövägen blir man tvungen att överskrida
tullområdets gräns och lämna den interna trafiken och varorna förlorar sin gemenskapsstatus. Varornas
gemenskapsstatus skall skilt påvisas t.ex. när finska varor anländer sjövägen till Estland och när estniska varor
kommer sjövägen till Finland. Varorna skall tullklareras och man bör få tillstånd av Tullen för att lasta och lossa
varorna. Ett fartyg som går i regelbunden trafik och som godkänts av Tullen anses transportera gemenskapsvaror och
det kan lastas och lossas utan att Tullen särskilt underrättas om saken. Gemenskapsstatus behöver inte på nytt påvisas
i bestämmelselandet. I Finland beviljas tillstånden för regelbunden trafik av Sjötrafikcentralen vid Åbo tull.

9. Deklarationsplikt gällande den interna handeln

Utvidgningen av EU inverkar på innehållet i de uppgifter om utrikeshandel som företagen lämnar till Tullen, liksom
också på tidpunkten när och sättet på vilket dessa inlämnas samt på övriga uppgiftsskyldigheter. Ifall värdet av
företagets handel med EU-länderna överstiger 100 000 euro är företaget skyldigt att avge deklaration.

Tullstyrelsen sänder omedelbart ett brev till företaget när man upptäcker att företagets handel med nya och gamla
EU-länder överstiger gränsen på 100 000 euro. På detta sätt kan företaget förbereda sig för sin uppgiftsskyldighet som
börjar. Företaget sköter själv om sina månatliga deklarationer fr.o.m. det datum som anges i brevet. Om företaget inte
avger deklaration åläggs det att betala en felavgift i enlighet med tullagen.

Deklarationsskyldigheten kan i stora företag föranleda ändringar i bokföringssystemen. Det lönar sig att förbereda sig
i tid för dessa ändringar. Tullstyrelsen granskar uppgifterna i deklarationen varefter företagen kan anbefallas att
korrigera uppgifterna. Tullen ger anvisningar om hur blanketterna skall ifyllas och har också sammanställt en guide
om statistikföring som berör den interna handeln som man kan bekanta sig med på Internet-sidorna. Guiden sänds till
företagen tillsammans med brevet som berör uppgiftsskyldigheten.

10. Anslutningsfördragets text

Anslutningsfördraget har publicerats i EUT nr L 236/2003. Mera utförlig information om utvidgningen hittas på
kommissionens internet-adress europa.eu.int/comm/enlargement. Man kan också bekanta sig med övergångsåtgärder i
anslutningsfördraget på Tullens Internet-sidor (www.tulli.fi).

JS/HS, nr/010/

Direktör Jarkko Saksa

Förtullningschef Henrik Sjöberg



Ursprungsintyg som berättigar till förmånsbehandling
(vid import)

Ursprungsland Ursprungsintyg Intygets giltighetstid (mån.) Annat ursprungsdokument/
leveransens maximla värde euro

EES (Efta): f)

- Island

- Liechtenstein

- Norge

EUR.1 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Schweiz (Efta) f) EUR.1 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Bulgarien f)

Rumänien f)

EUR.1

EUR.1

4

4

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Färöarna f) EUR.1 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Albanien

Bosnien-Herzegovina

Kroatien f)

Macedonien f)

Serbien och Montenegro (Kosovo)

EUR.1

EUR.1

EUR.1

EUR.1

EUR.1

4

4

4

4

4

Fakturadeklaration b)c) 6 000

Fakturadeklaration b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration b)c) 6 000

Andorra f) j) EUR.1 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Ceuta ja Melilla f) EUR.1 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Maghreb:

- Algeriet EUR.1 i) 5 EUR.2 d) 2 590

- Marocko EUR.1 e)i) 4 Fakturadeklaration b)h) 5 110

- Tunisien EUR.1 e)i) 4 Fakturadeklaration b)h) 5 110



Mashrek:

- Egypten EUR.1 i) 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

- Jordanien EUR.1 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

- Libanon EUR.1 i) 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

- Syrien

Israel f)

Västbanken och Gaza (Palestina)f)

EUR.1 i)

EUR.1

EUR.1

5

4

4

EUR.2 d) 2 590

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

 

Turkiet

f)

A.TR. e)

EUR.1 g)

4

4

-

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Sydafrika

Chile

Mexiko f)

GSP-länder (utvecklingsländer)

AVS-länder

ULT-länder och -territorier

EUR.1 i)

EUR.1 i)

EUR.1 i)

Form A

EUR.1 i)

EUR.1 i)

4

10

10

10

10

10

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Anmärkningar:

a) Godkänd exportör för alla leveranser

b) Alla exportörer upp till det maximala värdet som angetts

c) Ursprungsprodukternas värde i leveransen

d) Endast för leveranser per post som innehåller ursprungsprodukter

e) Också godkänd exportör kan bestyrka intyget

f) Förbud mot tullrestitution ingår i ursprungsreglerna

g) För vissa jordbruksprodukter och för EKSG-produkter (kol och stålprodukter)

h) För leveranser som innehåller endast ursprungsprodukter

i) Också GSP-behandling beroende på produkten och ursprungsintyget;jmf punkten "GSP-länder"



j) Kravet på ursprungsintyg gäller endast jordbruksprodukter



Nr 93

Frihandeln och ursprungsreglerna samt utvidgningen
Detta meddelande innehåller en kort överblick över gemenskapens frihandelsarrangemang och över huvudsakliga
ändringar som utvidgningen föranleder inom denna sektor. Också övergångsperiodens bestämmelser som berör ämnet
har klargjorts under punkt 5.

1. Frihandelns avtalssituation ändras

När Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Malta och Cypern den 1 maj 2004
ansluter sig till Europeiska unionen (EU), kommer de samtidigt att bli en del av Europeiska gemenskapen (EG, EC)
och sålunda omfattas av gemenskapens inre marknad. Den på tidigare Europa-avtal och andra associationsavtal
baserade frihandeln med dessa länder upphör och länderna kommer att i sin handel med tredje länder tillämpa
gemenskapens tullagstiftning och bl.a. dess frihandelsavtal och övriga motsvarande bestämmelser.

Särskilt Estlands anslutning till den inre marknaden betyder bl.a. att användningen av leverantörsdeklarationer ökar
eftersom en stor mängd varor som exporteras till gemenskapsländer tillverkas och bearbetas i Estland. Användningen
av leverantörsdeklarationer har beskrivits under punkt 3 i detta meddelande.

Frihandeln efter utvidgningen

Efter utvidgningen har gemenskapen kvar omkring 30 olika frihandelsavtal eller -arrangemang, som tillämpas på
samma sätt som tidigare. Avtalsländerna och -territorierna har presenterats i en förteckning nedan (Obs. I
förteckningen nämns inte separat t.ex. särskilda avtal över jordbruksprodukter som slutits med Efta-länderna).

Avtal, övriga arrangemang för förmånsbehandling, deras ursprungsregler och ändringar publiceras i Europeiska
unionens officiella tidning (EUT; Official Journal, OJ, som kan läsas på internet på adressen: http://europa.eu.int
/eur-lex). Uppgifter om hur dessa tillämpas publiceras i Tullstyrelsens meddelanden (TMD) som numera kan läsas
också på Tullens internet-sidor (www.tulli.fi).

AVTAL OCH ARRANGEMANG SOM GÄLLER GEMENSKAPENS FRIHANDEL (Läget 1.5.2004)

Avtal som gäller ömsesidig frihandel:

(Tillämpas både vid import och export)

EES(Efta) Island, Liechtenstein och Norge
Schweiz (Efta)
Bulgarien
Rumänien
Färöarna
Israel
Västbanken och Gaza (Palestina)
Ceuta och Melilla
Makedonien
Kroatien
Egypten
Jordanien
Marocko
Tunisien
Libanon
Sydafrika
Chile
Mexiko

Avtal på grundval av vilka gemenskapen beviljar ensidig tullförmån vid import till gemenskapen:



Algeriet
Syrien
AVS-avtalet (länder i Afrika, Västindien och Stilla Havet)

Autonoma tullförmåner som beviljas vid import till gemenskapen:

Albanien
Bosnien och Herzegovina
Serbien och Montenegro

ULT (utomeuropeiska länder och territorier) GSP-systemet (allmänna preferenssystemet)

Tullunionsavtal*, som täcker ömsesidiga tullförmåner:

Turkiet
Andorra
San Marino

* Obs. I tullunionsavtalen är det inte fråga om handel med urspungprodukter, utan om tullfri handel med varor som är
i fri omsättning inom gemenskapen eller i avtalslandet på villkor som bestäms närmare i avtalen. Man bör också lägga
märke till att alla varor inte hör till tullunionsavtalen, utan en del produkter kan beroende på avtalet omfattas av
normala frihandelsbestämmelser i vilka ursprungsregler tillämpas.

2. Ursprungsregler och -dokument

Alla avtal och förmånsarrangemang som avses här, med undantag av tullunionsavtalen, omfattar ursprungsregler som
definierar de villkor som varornas produktion, tillverkning och övrig bearbetning och bl.a. utsprungsdokumenten som
berör dessa varor måste uppfylla för att produkterna kan beviljas förmånsbehandling i gemenskapen eller i
avtalsländerna.

De vanligaste ursprungsdokumenten som berättigar till förmånsbehandling är följande:

Varucertifikat EUR.1 (Movement Certificate EUR.1)
Fakturadeklaration (exportör eller godkänd exportör)
Form A -ursprungscertifikat (GSP-import ja -återexport)
Varucertifikat A.TR. (är inget ursprungscertifikat utan ett intyg om tullrättslig status i tullunionshandeln mellan
gemenskapen och Turkiet)
Varucertifikat EUR.2 (används numera endast i få gamla avtal, begränsad användning).

Ursprungsdokumenten (ett alternativ som används i huvudsak samt används vid förenklat förfarande) som används
vid import från olika ursprungsländer och -territorier till gemenskapen finns uppräknade i bilaga 1. Efter
förteckningen (i fotnoter) nämns villkor och övriga anmärkningar som ansluter sig till användningen av dessa
certifikat.

Vid export till motsvarande länder är det skäl att beakta att man i samband med ensidiga förmånsavtal och
-arrangemang i allmänhet ger ett ursprungscertifikat som berättigar till förmånsbehandling endast för tillämpning av
kumulation (vidare förädling, lönbearbetning, återexport; det förekommer i praktiken skillnader mellan de olika
arrangemangen).

Mellan gemenskapens medlemsländer påvisas varornas ursprung med leverantörsdeklarationer och med INF 4 intyg
som bestyrker dessa (se närmare punkt 3).

Ursprungsgranskning, d.v.s. verifiering

Gemenskapen samt avtals- och förmånsländerna har ett regelbundet administrativt samarbete sinsemellan i fråga om
användningen av ursprungsdokument. Detta innebär bl.a. att importlandets myndigheter kan begära exportlandets
myndigheter att, antingen genom stickprov eller alltid när det finns skäl att misstänka certifikatets riktighet, granska
om ursprungsintyget eller -intygen som en viss exportör givit är riktiga. På grundval av granskningsresultaten vidtar
gemenskapens myndigheter eventuella åtgärder i efterhand så som t.ex. att meddela bestämmelselandet om felaktiga



ursprungsintyg vid export och att i anslutning till import företa en efterförtullning i gemenskapen.

Förbud att återbetala tull

Denna princip, som ingår i ursprungsreglerna för de flesta retroaktiva frihandelsavtal, tillämpas inom gemenskapen i
samband med förfarandet aktiv förädling. Förbudet att återbetala tull innebär att om man vid export lämnar in ett
certifikat som berättigar till förmånsbehandling (EUR.1, fakturadeklaration, eller A.TR) för exportprodukter
tillverkade av råvaror som hänförts till ett förfarande och som har sitt ursprung i tredje land, får tullar inte återbetalas
för dessa råvarors del eller så skall den tullförmån som erhållits för råvarorna vid import returneras, m.a.o. uppbärs
tull.

Alternativt kan exportören låta bli att lämna in dokumentet som berättigar till förmånsbehandling och utnyttja
tullfriheten som gäller för råvaror. Om ifrågavarande råvaror emellertid är berättigade till en tullbehandling i enlighet
med tullförmånsavtalen och -arrangemangen kan man utnyttja en sådan förmån vid import och ändå inlämna
ursprungscertifikatet för exportprodukterna.

Förbudet att återbetala tull gäller efter utvidgningen export till följande avtalsländer: EES (Efta): Norge, Island,
Liechtenstein samt Efta-länderna Schweiz, Bulgarien, Rumänien, Färöarna, Kroatien, Makedonien, Andorra
(jordbruksprodukter), Ceuta och Melilla, Israel, Palestina, Turkiet och Mexiko. Förbudet att återbetala tull ingår
också i en del nya avtal men i dem har tillämpningen av förbudet uppskjutits (t.ex. Chile: tillämpas fr.o.m. 1.1.2007
och Egypten fr.o.m. 1.1.2010).

3. Leverantörsdeklarationer och INF 4-intyget

Leverantörsdeklaration används när varornas ursprungsstatus måste anges till en köpare eller mottagare av varorna i
samma eller i ett annat EU-land (Supplier's declaration, förordning nr 1207/2001, EUT L 165/21.6.2001).

Leverantörsdeklarationer används också i följande avtal: EES, AVS, ULT, Turkiet samt Maghreb: Algeriet, Tunisien
och Marocko. För Turkiets del (tullunionsavtal) påvisas varans ursprungsland med leveratörsdeklaration för att
tillämpa den paneuropeiska kumulationen, i de övriga avtalen som nämnts är det fråga om tillämpning av full
kumulation. En närmare beskrivning av leverantörsdeklarationen och INF 4 -intyget ingår i TMD 206/2001.

Ändamålet och formerna för användningen

Leverantörsdeklarationen behövs, om 1) ursprungsvaror från ett annat gemenskapsland exporteras vidare som sådana
till EU:s avtalsländer och för dessa företes ett EUR.1-varucertifikat eller en fakturadeklaration, eller om 2) man vid
tillverkningen av egna exportvaror måste använda sig av tillverkning i ett annat medlemsland (eller i vissa
avtalsländer: t.ex. tullunionsvaror för EES och Turkiet) för att erhålla ursprungsstatus.

Leverantörsdeklarationen fungerar som grund för att ett EUR.1 varucertifikat eller en fakturadeklaration kan
inlämnas, och med tillhjälp av den kan man också bevisa ursprungsstatus för exportvaror som man själv
vidareförädlat.

I leverantörsdeklarationen nämns bland annat de länder eller territorier till vilka man vid export behöver denna
deklaration. Den som begär en leverantörsdeklaration uppger dessa länder. I detta fall beaktas endast sådana länder
och territorier med vilka gemenskapen har ett frihandelsavtal eller annat frihandelsarrangemang och vars
ursprungsregler enligt försäkran av deklaranten uppfylls av leverantörsdeklarationens produkter.

Leverantörsdeklarationen avges

som deklaration per försändelse eller1.
som långtidsdeklaration2.

En deklaration per försändelse kan göras på en faktura eller på något annat motsvarande kommersiellt dokument. En
långtidsdeklaration avges som ett separat dokument, som företaget själv kan sammanställa enligt bestämmelser och
textmallar i förordningen. En deklaration av detta slag kan ges högst för ett år åt gången.

Leverantörsdeklaration kan avges också för varor som har bearbetats i gemenskapen men som ännu inte uppfyller de



krav som ställs på tillverkningen (i samband med full kumulation, t.ex. vid tillämpning av EES-avtalet).

Leverantören ger i allmänhet en leverantörsdeklaration i samband med varuförsändelsen på köparens begäran. Om
behovet av en sådan deklaration uppstår först senare är det möjligt att be om en leverantörsdeklaration av
leverantören också i efterhand. Detta gäller också för långtidsdeklarationer som kan ges retroaktivt för högst en
ettårsperiod.

Mallar för olika typer av leverantörsdeklarationer finns i den ovan nämnda EUT och i TMD, och avsikten är att de
snart kan hittas på Tullens internetsidor under "Blanketter".

Granskning och intygande av riktighet

När man på uppmaning av tullen eller på deklarationsmottagarens eget initiativ vill granska leverantörsdeklarationens
riktighet ber mottagaren av deklarationen att deklaranten skaffar ett INF 4-informationscertifikat (INF 4 Information
certificate). Den som har lämnat in leverantörsdeklarationen skriver en ansökan om ett intyg och den lokala tullen
utför de behövliga granskningsåtgärderna och bestyrker intyget. På det ställe där myndighetens bestyrkning antecknas
ifylls att deklarationen är riktig (correct) eller att den inte är riktig (not correct). Intyget sänds till den tullmyndighet
som begärt det och som i sin tur vid behov vidtar nödvändiga åtgärder på basis av intyget.

4. Utvidgningens inverkan på ursprungsdeklarationen

Eftersom importen och exporten med de nya medlemsländerna övergår till intern handel gör man inte längre några
egentliga tullklareringar. Således används normalt inte heller ursprungsdokument i denna handel.

Fastän ett ursprungsintyg eller något annat motsvarande dokument i de flesta fall alltså inte behövs är det ändå bra,
bl.a. för statistikföringen, att t.ex. i fakturan alltid nämna varornas ursprungsland.

Om man från ett medlemsland till ett annat tullfritt transiterar varor som är berättigade till förmånsbehandling behöver
man ändå ett ersättande ursprungsintyg som utfärdats i transiteringslandet (Replacement certificate: EUR.1 eller
Form A, om det är fråga om GSP-behandling) för att få förmånsbehandling vid förtullningen.

För att ange varornas ursprungsstatus används leverantörsdeklarationer nu fr.o.m. anslutningen också vid behov vid
export till nya medlemsländer och för import till den övriga gemenskapen från dessa. Det kan förväntas att det
speciellt i handeln med Estland kommer att finnas behov att använda leverantörsdeklarationer och i anslutning till
dem också INF-4-intygsförfarande.

Om ändå varor som importerats från nya medlemsländer före anslutningen med paneuropeiska systemets
ursprungsintyg ( Europa-avtalen): EUR. 1-intyg eller fakturadeklaration, återexporteras som sådana eller används för
tillverkning av exportvaror efter anslutningen, kan ett sådant ursprungsintyg godkännas i stället för en
leverantörsdeklaration. Detta förutsätter emellertid att exporten fortfarande sker till det paneuropeiska territoriets
avtalsländer: Norge, Island och Liechtenstein (EEC), Schweiz, Rumänien, Bulgarien och Turkiet (tullunionsvaror
samt kol och stål). Härvid anses att ursprungsintyget som givits före anslutningen har grundat sig på motsvarande
ursprungsregler.

Leverantörsdeklarationer kan vid behov också ges i efterhand så att det också i övergångsskedet kan vara möjligt att
ge ett sådant intyg för varor som levererats före anslutningen. Deklaranten måste dock vara noga med till vilket
medlemsland en sådan deklaration för export avges och att villkoren för ursprungreglerna i fråga uppfylls.

5. Övergångsbestämmelser

Om dessa finns närmare upplysningar i Kommissionens meddelande: TAXUD/763/2003-FI samt i
anslutningsfördraget, som också har publicerats i EUT nr L 236/2003. Se för övergångsbestämmelsernas del också
TMD: "Utvidgningen av EU och tullförfaranden".

Användningen av ursprungsintyget som bevis för gemenskapsstatus

Om varorna vid anslutningstidpunkten befinner sig på väg, i tull- eller frilager, i aktivt eller passivt
förädlingsförfarande eller annars under tullövervakning kan ett intyg om förmånsbehandling (EUR.1 eller alternativt



fakturadeklaration -detta gäller import från andra nya medlemsländer utom Malta och Cypern) som givits innan det
nya medlemslandet anslutit sig till gemenskapen godkännas som bevis för varornas gemenskapsstatus och därigenom
befrias från tullar.

För varor som importeras från Malta eller Cypern behövs som bevis för gemenskapsstatus i en motsvarande situation
något annat av de intyg med vilket gemenskapsstatus (hänvisning till fri omsättning) också i annat fall bevisas (t.ex.
T2L, T2LF, TIR eller ATA carnet, som har omnämnande om "T2L" eller "T2LF").

Efterbehandling på grundval av ursprungsdokumenten

En efterundersökning av varucertifikaten EUR.1 och fakturadeklarationerna ( eller av EUR.2-blanketterna från Malta
och Cypern), som utfärdats före anslutningen, är möjlig i nya medlemsländer eller annanstans i gemenskapen under
tre år från det att dessa dokument utfärdats. Ett svar på en ursprungsförfrågan kan godkännas under tre år räknat från
tidpunkten då ursprungsintyget som bifogats tulldeklarationen godkänts.

Om man för varor som importerats från nya medlemsländer före anslutningen (före 1 maj 2004) inte har begärt
förmånsbehandling vid förtullning, utan en allmän tull har uppburits för dem, är det ändå möjligt att få en
förmånsbehandling i efterhand som rättelse, förutsatt att exportören i det nya medlemslandet kan ge ett behörigt
varucertifikat EUR.1 som utfärdats i efterhand (issued retrospectively) och importören ansöker om
justering/korrigering från tullen inom tre år från det att tullskulden tillkännagivits. Ett motsvarande förfarande kan
tillämpas i omvänd ordning också i nya medlemsländer.

Bindande ursprungsuppgifter

Bindande ursprungsuppgifter (Binding origin information, BOI) omfattas inte av egentliga övergångsåtgärder, utan
gamla medlemsländers bindande uppgifter gäller i de nya medlemsländerna fr.o.m. anslutningsdagen.

Bindande uppgifter som de nya medlemsländerna angivit före anslutningen upphör att gälla fr.o.m. tidpunkten för
anslutningen och de bindande uppgifter som avgetts efter anslutningen i dessa länder kommer att gälla i hela den
utvidgade gemenskapen.

Tillstånd att fungera som godkänd exportör och tidigare avtal

Tillstånd gällande beviljande av godkända exportörers ursprungsdokument skall i de nya medlemsländerna förnyas
inom ett år från anslutningen.

I Finland och i de övriga medlemsländerna kompletteras numreringen av tillstånden för godkända exportörer med en
landbeteckning (t.ex. FI/106/110) före tillståndsnumret. Om detta har meddelats i TMD 21/2004. Tulldistrikten har
dessutom skickat ett brev till tillståndshavarna med meddelande om bl.a. detta.

De nya medlemsländernas tidigare förmånsavtal med tredje länder upphör att gälla vid tidpunkten för anslutningen.
Ursprungsdokument som utfärdats före anslutningen i de ifrågavarande avtalsländerna (också transportdokumenten
bör ha utfärdats före denna tidpunkt) kan emellertid godkännas som grund för förmånsbehandling, om de visas upp
för tullen före den 1 september 2004 (inom fyra månader). I sådana fall är förutsättningen för förmånsbehandling
emellertid att gemenskapen beviljar förmånsbehandling för samma tredje länder.

Ytterligare uppgifter om frihandel och ursprungsregler samt om bestämmelser som ansluter sig till dessa under
övergångsskedet ges av ursprungsexperterna vid tulldistrikten över vilka en lista med kontaktuppgifter finns på
Tullens internetsidor (www.tulli.fi).

RV/SL, 73/010/21.4.2004

Bilaga:

Ursprungsintyg som berättigar till förmånsbehandling
(vid import)



Ursprungsland Ursprungsintyg Intygets giltighetstid (mån.) Annat ursprungsdokument/
leveransens maximla värde euro

EES (Efta): f)

- Island

- Liechtenstein

- Norge

EUR.1 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Schweiz (Efta) f) EUR.1 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Bulgarien f)

Rumänien f)

EUR.1

EUR.1

4

4

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Färöarna f) EUR.1 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Albanien

Bosnien-Herzegovina

Kroatien f)

Macedonien f)

Serbien och Montenegro (Kosovo)

EUR.1

EUR.1

EUR.1

EUR.1

EUR.1

4

4

4

4

4

Fakturadeklaration b)c) 6 000

Fakturadeklaration b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration b)c) 6 000

Andorra f) j) EUR.1 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Ceuta ja Melilla f) EUR.1 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Maghreb:

- Algeriet EUR.1 i) 5 EUR.2 d) 2 590

- Marocko EUR.1 e)i) 4 Fakturadeklaration b)h) 5 110

- Tunisien EUR.1 e)i) 4 Fakturadeklaration b)h) 5 110

Mashrek:

- Egypten EUR.1 i) 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000



- Jordanien EUR.1 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

- Libanon EUR.1 i) 4 Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

- Syrien

Israel f)

Västbanken och Gaza (Palestina)f)

EUR.1 i)

EUR.1

EUR.1

5

4

4

EUR.2 d) 2 590

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

 

Turkiet

f)

A.TR. e)

EUR.1 g)

4

4

-

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Sydafrika

Chile

Mexiko f)

GSP-länder (utvecklingsländer)

AVS-länder

ULT-länder och -territorier

EUR.1 i)

EUR.1 i)

EUR.1 i)

Form A

EUR.1 i)

EUR.1 i)

4

10

10

10

10

10

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Fakturadeklaration a)b)c) 6 000

Anmärkningar:

a) Godkänd exportör för alla leveranser

b) Alla exportörer upp till det maximala värdet som angetts

c) Ursprungsprodukternas värde i leveransen

d) Endast för leveranser per post som innehåller ursprungsprodukter

e) Också godkänd exportör kan bestyrka intyget

f) Förbud mot tullrestitution ingår i ursprungsreglerna

g) För vissa jordbruksprodukter och för EKSG-produkter (kol och stålprodukter)

h) För leveranser som innehåller endast ursprungsprodukter

i) Också GSP-behandling beroende på produkten och ursprungsintyget;jmf punkten "GSP-länder"

j) Kravet på ursprungsintyg gäller endast jordbruksprodukter



JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

Interventionsenheten

1100/573/2004, 03/02/2004

Importörer och exportörer av jordbruksprodukter

Hänvisning Kommissionens förordning (EG) nr 322/2004 (EUT L58, 26.2.2004)

Tillkännagivande (2003/C 300/03) (EUT C300, 11.12.2003)

Kommissionens förordning (EG) nr 1972/2003 (EUT L293, 11.11.2003)

Ärende ÄNDRINGAR I IMPORT OCH EXPORT AV JORDBRUKSPRODUKTER

1. Ändring av minimibeloppet av säkerheten i anslutning till import- och exportlicenser för
jordbruksprodukter

Kommissionen har 26.2.2004 gett förordningen (EG) nr 322/2004 med vilken minimibeloppet av säkerheten i
anslutning till import- och exportlicenser för jordbruksprodukter höjs från 60 euro till 100 euro.

I praktiken innebär detta att det vid ansökan om import- eller exportlicens inte fordras någon säkerhet från och med
4.3.2004 om säkerhetsbeloppet övergår till högst 100 euro. När det gäller licenser som har återställts delvis eller helt
outnyttjade och som är giltiga 4.3.2004 förverkas säkerheten inte om beloppet som skulle förverkas övergår till högst
100 €. Denna ändring gäller artikel 15.3 och artikel 35.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000.

2. De nya medlemsländernas inverkan på import och export

(tillkännagivande (2003/C 300/03) och kommissionens förordning (EG) nr 1972/2003)

Giltighetstider för import-, export- och förutfastställelselicenser

Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern och Malta ansluter sig till
Europeiska unionen 1.5.2004. Enligt tillkännagivandet (2003/C 300/03) kan import-, export- och
förutfastställelselicenssystemet inte längre tillämpas vid handel med de nämnda länderna från och med
anslutningsdagen. Även om licensen hade utfärdats före gemenskapens utvidgning och den är giltig med stöd av den
produktvisa lagstiftningen efter 30.4.2004 kan licensen inte utnyttjas vid den interna importen eller exporten inom
den utvidgade gemenskapen från och med 1.5.2004.

Hur exportprodukterna lämnar gemenskapen och anländer till de nya medlemsländerna

Eftersom de inre gränserna upphör att existera vid anslutningen skall produkterna som exporteras från gemenskapen
till de nya medlemsländerna lämna gemenskapens tullområde under alla omständigheter senast 30.4.2004, även då
exportdeklarationen har mottagits inom 60 dagar före anslutningsdatum. När det gäller differentierad export skall
produkterna vara importerade till den nya medlemsstaten (tullformaliteterna som gäller importen och speciellt när det
gäller importtull skall var fullgjorda) senast 30.4.2004.

Om produkten är berättigad till exportbidrag och de ovannämnda fordringarna inte har uppfyllts inom tidsfristen
30.4.2004, kan exportbidraget inte beviljas. Om bidraget redan har beviljats måste bidragstagaren återbetala det
ogrundade bidraget.

De ovannämnda fordningarna tillämpas även vid frisläppande av exportlicenssäkerheter. Säkerheten släpps fri endast
om produkten har lämnat gemenskapens område eller i fråga om differentierad export förtullats till fri omsättning i
den nya medlemsstaten senast 30.4.2004.

Närmare information om ändringarna i import och export ges på interventionsenheten:

Import



Pauliina Tomminen tel. 09-1605 2688 (socker, frukt och grönsaker)

Sini Brown tel. 09-1605 2213 (spannmålsprodukter och vin)

Tuure Lehtinen tel. 09-1605 4237 (banan och olja)

Minna Luusua tel. 09-1605 2922 (mjölkprodukter)

Ira Peltola-Ylätupa tel. 09-1605 2382 (mjölkprodukter och kött)

Export

Tuija Lehtinen tel. 09-1605 2684 (spannmålsprodukter)

Eeva-Liisa Parviainen tel. 09-1605 4932 (socker, frukter och grönsaker)

Petri Koskela tel. 09-1605 2754 (mjölkprodukter, kött)

Minna Luusua tel. 09-1605 2922 (mjölkprodukter, kött)

Lantbruksråd Päivi Wallin

Överinspektör Sini Brown



Nr 94

Aktuella ändringar i import och export av
jorbruksprodukter
Bilagt publiceras jord- och skogsbruksministeriets brev Dnr 1100/573/2004 rörande aktuella ändringar i import och
export av jordbruksprodukter.

RAS/MK, 17/22.4.2

Bilaga: Jord- och skogsbruksministeriets brev Dnr 110/573/2004

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

Interventionsenheten

1100/573/2004, 03/02/2004

Importörer och exportörer av jordbruksprodukter

Hänvisning Kommissionens förordning (EG) nr 322/2004 (EUT L58, 26.2.2004)

Tillkännagivande (2003/C 300/03) (EUT C300, 11.12.2003)

Kommissionens förordning (EG) nr 1972/2003 (EUT L293, 11.11.2003)

Ärende ÄNDRINGAR I IMPORT OCH EXPORT AV JORDBRUKSPRODUKTER

1. Ändring av minimibeloppet av säkerheten i anslutning till import- och exportlicenser för
jordbruksprodukter

Kommissionen har 26.2.2004 gett förordningen (EG) nr 322/2004 med vilken minimibeloppet av säkerheten i
anslutning till import- och exportlicenser för jordbruksprodukter höjs från 60 euro till 100 euro.

I praktiken innebär detta att det vid ansökan om import- eller exportlicens inte fordras någon säkerhet från och med
4.3.2004 om säkerhetsbeloppet övergår till högst 100 euro. När det gäller licenser som har återställts delvis eller helt
outnyttjade och som är giltiga 4.3.2004 förverkas säkerheten inte om beloppet som skulle förverkas övergår till högst
100 €. Denna ändring gäller artikel 15.3 och artikel 35.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000.

2. De nya medlemsländernas inverkan på import och export

(tillkännagivande (2003/C 300/03) och kommissionens förordning (EG) nr 1972/2003)

Giltighetstider för import-, export- och förutfastställelselicenser

Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern och Malta ansluter sig till
Europeiska unionen 1.5.2004. Enligt tillkännagivandet (2003/C 300/03) kan import-, export- och
förutfastställelselicenssystemet inte längre tillämpas vid handel med de nämnda länderna från och med
anslutningsdagen. Även om licensen hade utfärdats före gemenskapens utvidgning och den är giltig med stöd av den
produktvisa lagstiftningen efter 30.4.2004 kan licensen inte utnyttjas vid den interna importen eller exporten inom
den utvidgade gemenskapen från och med 1.5.2004.

Hur exportprodukterna lämnar gemenskapen och anländer till de nya medlemsländerna

Eftersom de inre gränserna upphör att existera vid anslutningen skall produkterna som exporteras från gemenskapen
till de nya medlemsländerna lämna gemenskapens tullområde under alla omständigheter senast 30.4.2004, även då
exportdeklarationen har mottagits inom 60 dagar före anslutningsdatum. När det gäller differentierad export skall



produkterna vara importerade till den nya medlemsstaten (tullformaliteterna som gäller importen och speciellt när det
gäller importtull skall var fullgjorda) senast 30.4.2004.

Om produkten är berättigad till exportbidrag och de ovannämnda fordringarna inte har uppfyllts inom tidsfristen
30.4.2004, kan exportbidraget inte beviljas. Om bidraget redan har beviljats måste bidragstagaren återbetala det
ogrundade bidraget.

De ovannämnda fordningarna tillämpas även vid frisläppande av exportlicenssäkerheter. Säkerheten släpps fri endast
om produkten har lämnat gemenskapens område eller i fråga om differentierad export förtullats till fri omsättning i
den nya medlemsstaten senast 30.4.2004.

Närmare information om ändringarna i import och export ges på interventionsenheten:

Import

Pauliina Tomminen tel. 09-1605 2688 (socker, frukt och grönsaker)

Sini Brown tel. 09-1605 2213 (spannmålsprodukter och vin)

Tuure Lehtinen tel. 09-1605 4237 (banan och olja)

Minna Luusua tel. 09-1605 2922 (mjölkprodukter)

Ira Peltola-Ylätupa tel. 09-1605 2382 (mjölkprodukter och kött)

Export

Tuija Lehtinen tel. 09-1605 2684 (spannmålsprodukter)

Eeva-Liisa Parviainen tel. 09-1605 4932 (socker, frukter och grönsaker)

Petri Koskela tel. 09-1605 2754 (mjölkprodukter, kött)

Minna Luusua tel. 09-1605 2922 (mjölkprodukter, kött)

Lantbruksråd Päivi Wallin

Överinspektör Sini Brown



Nr 95

Verkningarna av EU:s utvidgning på
mervärdesbeskattning och accisbeskattning vid import
samt på farledsavgifter
1. Mervärdesbeskattning vid import

EU:s mervärdesskatteområde utvidgas den 1 maj 2004 då följande nya medlemsländer ansluter sig till EU: Estland,
Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Med varuimport till
gemenskapen avses fr.o.m. den 1 maj 2004 varuimport till den utvidgade gemenskapens mervärdesskatteområde.

Handeln mellan EU:s gamla medlemsländer och länder som ansluter sig till EU är fr.o.m. den 1 maj 2004 intern handel
på vilken särskilda bestämmelser om mervärdesskatt för EU:s interna handel tillämpas. Ytterligare uppgifter om dessa
bestämmelser finns i skatteförvaltningens publikationer som finns i elektronisk form på skatteförvaltningens
internet-sidor www.vero.fi

Ändringar som gäller tillämpningen av övergångsbestämmelser för mervärdesskatt i samband med anslutningen av de
nya medlemsländerna har gjorts i artikel 28p i mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Dessa ändringar har godkänts
i Finland med verkställighetslag nr 1259/2003.

Mervärdesskatt vid import kommer att uppbäras

I § 86 a mervärdesskattelagen stadgas om import av varor. Enligt huvudregeln sker importen i Finland om varan är i
Finland då den införs till gemenskapen.

Om något tullklareringssätt eller förfarande avsett i § 86a mom. 3 i mervärdesskattelagen (t.ex. suspensionssystemet
vid aktiv förädling enligt artikel 114 i TullK) har tillämpats när varan importerats till gemenskapens tullområde anses
varans import ske i Finland om varan befinner sig här då ifrågavarande förfarande avslutas.

Övergångsbestämmelserna gäller för varor som importerats före anslutningsdagen dvs. före den 1 maj 2004 till
gemenskapen eller till en medlemsstat som ansluter sig till den och har då hänförts till temporärt importförfarande helt
utan importtull, till tulllagerförfarande, till förfarande för aktiv förädling i suspensionssystemet, lagrats temporärt eller
överförts till friområde eller till frilager, eller har före anslutningdagen hänförts till gemensamt transiteringsförfarande
eller något annat transiteringsförfarande

och när varan inte har lämnat förfarandet den 1 maj 2004.

Varornas skattebelagda import anses ske i Finland när varan är i Finland då ovannämnda förfarande avslutas och
varan överlåts till fri omsättning.

Exempel: Varor har importerats från Estland före den 1 maj 2004 . Varorna har hänförts till aktiv förädling i
suspensionssystemet. Mervärdesskatt vid import uppbärs för varorna i Finland när förfarandet avslutas här genom
att överlåta dem till fri omsättning den 1 maj eller senare.

Därtill räknas det som skattebelagd import i Finland då en vara som införts till Finland från ett anslutande
medlemsland före den 1 maj för bearbetning under tullövervakning överlåts till fri omsättning i Finland den 1 maj eller
därefter.

Enligt övergångsbestämmelserna uppbärs mervärdesskatt vid import också när varorna sålts (levererats) före den 1
maj från ett anslutande medlemsland för att användas av en köpare i Finland och fösäljningen ifrån ifrågavarande
medlemsland har befriats eller har kunnat befrias från skatt på grundval av bestämmelser som gäller försäljning till
utlandet och varan importeras till Finland den 1 maj eller därefter.

Mervärdesskatt vid import uppbärs inte



Med undantag av vad som nämnts ovan uppbärs mervärdeskatt inte vid import, enligt övergångsbestämmelserna, om
den importerade varan sänds eller transporteras till ett område utanför den utvidgade gemenskapen.

Mervärdesskatt vid import uppbärs inte heller (alla utom transportmedlen) när

varan importerats till Finland från en anslutande medlemsstat före den 1 maj;1.
varan har här hänförts till ett temporärt importförfarande som är helt befriat från importtull och2.
den importerade varan sänds vidare eller transporteras tillbaka den 1 maj eller senare till exportören i den
anslutande medlemsstat från vilken varan exporterats.

3.

Denna bestämmelse tillämpas inte på transportmedel. När ett temporärt importförfarande helt fritt från importtull
avslutas i Finland den 1 maj eller senare uppbärs ingen mervärdesskatt i Finland, om

transportmedlet anskaffats i ett land som ansluter sig eller importerats till ett land som ansluter sig före den 1
maj 2004 under villkor som gäller för den allmänna beskattningen i ifrågavarande land och

1.

det har på grund av export inte beviljats befrielse från mervärdesskatt eller återbetalning av mervärdesskatt.2.

Mervärdesskatt vid import uppbärs inte heller då ett helt tullfritt temporärt förfarande vid import av transportmedel
avslutas i Finland, om den första dagen då transportmedlet tagits i bruk infallit före den 1 maj 1996.

2. Accisbeskattning

Också EU:s accisbeskattningsområde utvidgas fr.o.m. den 1 maj 2004 och kommer att omfatta de ovan nämnda nya
medlemsstaterna. Således kommer produkter som omfattas av harmoniserade acciser att transporteras kommersiellt
mellan nya och gamla medlemsstater under ett temporärt accisfritt system.

Det finns inga särskilda övergångsbestämmelser för acciser som tillämpas vid utvidgningen, utan tullagsstiftningens
övergångsbestämmelser tillämpas också på produkter som omfattas av harmoniserade acciser när dessa är
underställda tullförfaranden. Om t.ex. produkter som före den 1 maj 2004 hänförts till exportförfarande i Finland med
avsikt att exportera dem till en ny medlemsstat uppvisas den 1 maj 2004 eller därefter vid ett avgångskontor i Finland,
skall avgångskontoret avsluta exportförfarandet och göra en anteckning om att produkterna avlägsnats på baksidan av
det administrativa ledsagardokumentet (AAD). Returneringsbladet i ledsagardokumentet returneras inte till den
godkända lagerhållaren som skickat produkterna utan exportören kan i ledsagardokumentet anteckna vart
produkterna nu kommer att levereras. När produkterna kommit fram till den nya EU-medlemsstaten kvitterar
mottagaren produkten som mottagen i ledsagardokumentet och returnerar en kopia av dokumentet till aktören som
skickat produkten från Finland.

3. EU:s nya medlemsstaters rätt att bedriva cabotagetrafik mellan hamnar
i Finland; tillämpning av § 8 och 9 i lagen om farledsavgift (708/2002)

Kommunikationsministeriet har i sitt cirkulär (602/43/2004) konstaterat att fartyg från nya medlemsstater som den 1
maj 2004 ansluter sig till Europeiska unionen har rätt att bedriva cabotage- eller kusttrafik mellan finska hamnar.
Enligt ministeriets meddelande är det möjligt för fartyg som seglar under de tidigare nämnda nya medlemsstaternas
flagg att fr.o.m. den 1 maj 2004 betala en i § 8 i lagen om farledsavgift stadgad farledsavgift för inrikestrafik.

Närmare principer enligt vilka fartyg som seglar under nämnda staters flagg har cabotagerätt vid den finska kusten
framgår ur rådets förordning nr 3577/92 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på
sjötransportområdet inom medlemsstaterna. Ur artikel 3 i förordningen framgår det till exempel i vilka fall man för
manskapens del tillämpar bestämmelserna i den stat under vars flagg skeppet seglar och i vilka fall man tillämpar
bestämmelserna i det land där verksamheten bedrivs.

RV/MA/TNu/KL/KAS, 78/010/23.4.2004



Nr 96

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet i maj
2004

Tullstyrelsen bekräftar med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) följande omräkningskurser som baserar sig på
artikel 35 i tullkodexen och artiklarna 168-171 i tillämpningsförordningen och som skall tillämpas vid fastställande av
tullvärdet på importerad vara. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland
under tiden 1.5. - 31.5.2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,1792 USD).

New York USD 1,1792

Montreal CAD 1,6023

London GBP 0,6652

Stockholm SEK 9,1245

Oslo NOK 8,251

Köpenhamn DKK 7,4223

Reykjavik ISK 84,21

Zürich CHF 1,5497

Tokyo JPY 129,18

Melbourne AUD 1,6094

Hongkong HKD 9,0513

Pretoria ZAR 7,6889

Jeddah SAR 4,3667

Casablanca MAD 10,6099

Kuwait KWD 0,3439



Abu Dhabi AED 4,2975

Singapore SGD 1,9865

Bombay INR 48,078

Teheran IRR 10119,78

Kuala Lumpur MYR 4,4977

Beijing CNY 9,7965

Bangkok THB 46,217

Wellington NZD 1,8862

Tunis TND 1,5083

Ankara TRL 1642907,0

Kairo EGP 7,3679

Moskva RUB 31,726

Budapest HUF 249,04

Prag CZK 32,207

Valetta MTL 0,413

Nicosia CYP 0,5629

Tallinn EEK 15,4816

Riga LVL 0,6441

Vilnius LTL 3,4288

Warszawa PLN 4,7158



Bratislava SKK 39,57

RV/MA, 74/010/22.4.2004
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I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i maj 2004

När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms skall det i maj 2004 vid omräkning
av belopp som uttryckts i utländsk valuta användas samma omräkningskurser, som finns publicerade i Tullstyrelsens
cirkulär nr 74/010/22.4.2004. Dessa omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för vilka en
bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts i maj 2004.

RV/MA, 75/010/22.4.2004
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Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld
som uppstår i maj 2004

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär
import, uppbärs då kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i maj 2004, utgörs kompansationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta
för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i mars 2004 i den medlemsstat där den första av de processer
eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

på euroområdet 2,03 %

i Danmark 2,15 %

i Sverige 2,35 %

i Storbritannien 4,30 %

RV/MA, 72/010/20.4.2004
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Ändringar i förteckningen över registrerade kunder

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 31 mars 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

på firmans egen begäran:

Hoya Lens Finland Oy (0351097-0)

Helsinki 1662-6

Imatra Steel Oy Ab (0159102-5)

Billnäs 9536-4

Oy Maanterä Ab (0111149-0)

Vantaa 2302-8

på grund av fusion:

Mäntyluoto Works Oy (0649064-5)

Pori 7175-3

på grund av nedläggning:

Hämeen Autosähkö Oy (0147395-0)

Hämeenlinna 8073-9

Pohjoismainen kieli- ja
tiedotuskeskus

(0365050-0)

Helsinki 0327-7





Nr 100  

Tullstyrelsen Anvisning

 

Dnr Datum

076/010/04 23.4.2004

 

Författningsgrund

16 § 6 punkten lagen om påförande av accis

 

Giltighetstid

1.5.2004 - tills vidare

Denna anvisning ersätter anvisningen dnr 91/010/97 av 23.5.1997 (TMD
136/1997)

Målgrupper

Tullverkets regionalförvaltning, arbetstagarorganisationerna inom sjöfarten
och rederierna

Försäljning till personalen ombord på fartyg och personalens införselrätt i
den interna trafiken inom EU

Bestämmelsen i 20 § 1 mom. lagen om påförande av accis innebär att accisfria produkter inte kan säljas för att tas
med i land på fartyg i yrkesmässig trafik mellan gemenskapsländerna. Enligt 16 § 6 punkten i samma lag är produkter
avsedda för konsumtion ombord på fartyg dock accisfria också i trafiken mellan gemenskapsländerna. Tullstyrelsen
meddelar följande anvisningar om försäljning av produkter till fartygspersonalen i den interna trafiken inom EU:

Försäljning till personalen i den interna trafiken

I trafiken mellan gemenskapsländerna kan alkohol- och tobaksprodukter säljas till personalen accisfritt endast för
konsumtion ombord på fartyget. Förutsättningen för försäljningen till personalen är att det i praktiken också är möjligt
att förbruka produkterna ombord med beaktande av bl.a. begränsningarna för alkoholbruk och rökning på fartyget.



Alkoholprodukter skall inte alls säljas accisfritt om personalen inte bor ombord på fartyget under arbetsperioderna.

Produkter för vilka skatterna har betalts i en annan medlemsstat kan utan kvantitativa begränsningar säljas till
personalen för att förbrukas ombord eller för att tas med från fartyget. Försäljningen skall emellertid ske utanför
Finlands territorialvatten.

Personalens införselrätt i den interna trafiken

Personer som arbetar ombord på fartyg i den interna trafiken har inte rätt att ta i land produkter som anskaffats
accisfritt. Däremot har personalen under de förutsättningar som nämns i 18 och 18 b § lagen om påförande av accis
rätt att utan begränsningar för eget bruk ta med sig produkter som beskattats i en annan medlemsstat. I samband med
införseln skall personalen kunna bevisa - t.ex. genom att uppvisa kvitton - att produkterna har anskaffats till ett pris
som inkluderar de i en annan medlemsstat betalda skatterna.

Om det uppdagas att någon av personalen på ett fartyg i den interna trafiken tar i land produkter som han eller hon
anskaffat ombord accisfritt, anses som accisskyldig enligt 10 § 3 mom. lagen om påförande av accis i första hand det
rederi som sålt produkterna.

TVE/RV, 76/010/23.4.2004
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Mexiko, ändringar i ursprungsreglerna

Ursprungsreglerna för förmånshandeln mellan gemenskapen och Mexiko finns presenterade i bilaga III till beslut nr
2/2000 av Gemensamma rådet EG-Mexiko av den 23 mars 2000 (EGT L 245; 29.9.2000). I tillägg II till bilaga III
(sid. 973) finns ursprungreglerna separat för de olika produkterna.

Vissa produkter omfattas temporärt av lindrigare ursprungsregler än de som anges i tillägg II. Dessa regler finns i
tillägg IIa (sid. 1058).

Genom beslut nr 1/2004 av Blandade kommittén EG-Mexiko (EUT nr L 113; 20.4.2004) har man retroaktivt förlängt
tillämpningen av de temporära ursprungsreglerna gällande vissa kemiska produkter med varukod ex 2914 och ex 2915
(anmärkningarna 2 och 3 i tillägg IIa). Dessa temporära ursprungsregler tillämpas 1.7.2003 - 30.6.2006. Blandade
kommitténs beslut fattades den 22 mars 2004 och trädde i kraft den 1 juli 2003.

Tillämpningen av de temporära ursprungsreglerna (tillägg IIa) har upphört i fråga om nämnda kemiska produkter den
30 juni 2003. I fråga om dessa produkter började man med andra ord den 1 juli 2003 tillämpa de egentliga (striktare)
reglerna i tillägg II.

En produkt kan enligt definitionen i tillägg IIa vara en ursprungsprodukt berättigad till förmånsbehandling även om
den enligt de striktare ursprungsreglerna i tillägg II inte skulle vara det. Således kan man för produkter som
importerats till gemenskapen från Mexiko den 1 juli 2003 eller därefter med stöd av artikel 17 i ursprungsreglerna visa
upp ett i efterhand utfärdat varucertifikat EUR.1.

Mera information ges av tulldistriktens ursprungssakkunniga.

RV/LL, 77/010/22.4.2004
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Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Delarna 1 och 2

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.3.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

4802 69 00 00 - - Annat:
   

4802 69 00 10 - - - Tidningspapper, annat än sådant enligt nr 4801 0
 

1

4802 69 00 90 - - - Annat 0
 

1

4805 91 00 00 - - Vägande högst 150 g/m2:
   

4805 91 00 10 - - - Papper och papp, flerskiktade (med undantag av
sådana som omfattas av nr 4805 12, 4805 19, 4805 24
eller 4805 25)

0
 

1

4805 91 00 91 - - - Andra slag:
   

4805 91 00 91 - - - - Papper och papp till vågpapper och wellpapp 0
 

1

4805 91 00 99 - - - - Andra slag 0
 

1

4805 92 00 00 - - Vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225
g/m2:

   

4805 92 00 10 - - - Papper och papp, flerskiktade (med undantag av
sådana som omfattas av nr 4805 12, 4805 19, 4805 24
eller 4805 25)

0
 

1

4805 92 00 91 - - - Andra slag:
   

4805 92 00 91 - - - - Papper och papp till vågpapper och wellpapp 0
 

1

4805 92 00 99 - - - - Andra slag 0
 

1



7302 10 29 00 - - - - - Med en vikt av mindre än 27 kg/m:
   

7304 10 29 10 - - - - - - Med en vikt av minst 20 kg per m 0
 

1

7304 10 29 90 - - - - - - Andra slag 0
 

1

7302 10 40 00 - - - - Gaturäler:
   

7302 10 40 10 - - - - - Med en vikt av minst 20 kg per m 0
 

1

7302 10 40 90 - - - - - Andra slag 0
 

1

7302 10 50 00 - - - - Andra:
   

7302 10 50 10 - - - - - Med en vikt av minst 20 kg per m 0
 

1

7302 10 50 90 - - - - - Andra slag 0
 

1

7302 90 00 00 - Andra slag:
   

7302 90 00 10 - - Sliprar och moträler 0
 

1

7302 90 00 90 - - Andra 0
 

1

7304 51 18 00 - - - - Med en längd av mer än 0,5 m:
   

7304 51 18 10 - - - - - Med en längd av högst 4,5 m 0
 

1

7304 51 18 90 - - - - - Andra 0
 

1

7304 59 38 00 - - - - Med en längd av mer än 0,5 m:
   

7304 59 38 10 - - - - - Med en längd av högst 4,5 m 0
 

1

7304 59 38 90 - - - - - Andra 0
 

1

8447 20 20 00 - - Varptrikåmaskiner (inbegripet Raschelmaskiner);
maskbondningsmaskiner:

   



8447 20 20 10 - - - Handdrivna 1,7 p/st 1, 5

8447 20 20 90 - - - Andra 1,7 p/st 1, 5

8447 20 80 00 - - Andra:
   

8447 20 80 10 - - - Handdrivna 1,7 p/st 1, 5

8447 20 80 90 - - - Andra 1,7 p/st 1, 5

Ändringar av varukoder (gäller fr.o.m. 1.4.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

1006 20 17 13 - - - - - Basmatiris:
   

1006 20 17 13 - - - - - - Av sorterna Basmati 370, Basmati 386,
Type-3 (Dehradun), Taraori Basmati (HBC-19),
Basmati 217, Ranbir Basmati, Kernel (Basmati
Pakistan)

264 eur/1000 kg
(NM111) 01);

K:88 eur/1000 kg
(094077) (CD146)

 
1, 5

1006 20 17 18 - - - - - - Andra 264 eur/1000 kg
(NM111) 01);

K:88 eur/1000 kg
(094077) (CD146)

 
1, 5

1006 20 98 13 - - - - - Basmatiris:
   

1006 20 98 13 - - - - - - Av sorterna Basmati 370, Basmati 386,
Type-3 (Dehradun), Taraori Basmati (HBC-19),
Basmati 217, Ranbir Basmati, Kernel (Basmati
Pakistan)

264 eur/1000 kg
(NM111) 01);

K:88 eur/1000 kg
(094077) (CD146)

 
1, 5

1006 20 98 18 - - - - - - Andra 264 eur/1000 kg
(NM111) 01);

K:88 eur/1000 kg
(094077) (CD146)

 
1, 5

Varukoderna 1006 20 17 11, 1006 20 17 19, 1006 20 98 11 och 1006 20 98 19 upphörde att gälla 31.3.2004



Ändringar av varukoder (gäller fr.o.m. 9.4.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

2932 21 00 11 - - - Kumarin:
   

2932 21 00 11 - - - - Avsända från Indien 6,5
 

1, 2, 5

2932 21 00 15 - - - - Avsända från Thailand 6,5
 

1, 2, 5

2932 21 00 19 - - - - Andra 6,5
 

1, 2, 5

Varukod 2932 21 00 10 upphörde att gälla 8.4.2004

Fotnotsförteckning

Textändringar

(gäller fr.o.m. 11.4.2004):

CD 377

För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens som erhållits enligt de villkor
som föreskrivs i förordning (EG) nr 658/2004 (EGT nr L 104) och efterföljande ändringar.

CD 380

Konserverade mandariner med ursprung i tredjeland får övergå till fri omsättning i gemenskapen endast på villkor att
ett ursprungsintyg uppvisas som skall vara utfärdat av de behöriga nationella myndigheterna i dessa länder i enlighet
med artikel 47 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93.
Ursprungsintyget skall inte krävas för import av konserverade mandariner som omfattas av ett bevis om ursprung som
utfärdats eller upprättats i enlighet med relevanta bestämmelser för att få omfattas av tullförmåner.

TM 577

Tilläggstull tillämplig enligt artikel 1.3 i förordning (EG) nr 658/2004 (EGT L104, 08.04.2004).

(gäller fr.o.m. 20.4.2004):

CD 159

För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av en importlicens som erhållits enligt de villkor som
är föreskrivna i förordning (EEG) nr 593/2004 (EGT L 94).

Rättelse

Del 2, kapitel 85

I kolumnen för tullsats skall S:0 strykas för undernummer 8504 90 11 90.

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och

Päivi Suuronen, tfn 020 492 6309 eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
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Slutgiltiga skyddsåtgärder: Tullkvoter för vissa beredda och konserverade
citrusfrukter

Nedan publiceras jord- och skogsbruksministeriets brev nr 1865/571/2004 gällande tillämpningen av tullkvoten enligt
kommissionens förordning (EG) nr 658/2004 under tiden 11.4. 2004 - 8.11.2007.

HS/MK, 18/26.4.2004

TULLSTYRELSEN

Hänvisning   Kommissionens förordning (EG) nr 658/2004

Ärende SYSTEM MED TULLKVOTER FÖR BEREDDA OCH
KONSERVERADE MANDARINER

I Europeiska unionens officiella tidning (L 104) publicerades 8.4.2004 förordning (EG) nr 658/2004 om införande av
slutgiltiga skyddsåtgärder avseende import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.).

Med den berörda förordningen inrättas ett system med tullkvoter för import till gemenskapen av vissa beredda eller
konserverade mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), klementiner, wilkings och andra liknande
citrushybrider utan tillsats av alkohol, men med tillsats av socker, som för närvarande klassificeras enligt
KN-nummer 2008 30 55 och 2008 30 75 (nedan kallade "konserverade mandariner"). Systemet med tullkvoter är
giltig 11.4.2004-8.11.2007 (658/2004). Storlekar på kvoterna framgår av tabellen nedan.

Period Kvot - Kina (ton) Kvot - alla övriga
länder (ton)

11.4.2004 -10.4.2005 30 843 2 314

11.4.2005 -10.4.2006 32 385 2 430

11.4.2006 -10.4.2007 34 004 2 551

11.4.2007 -8.11.2007 20 738 1 556

Vid import inom ramen för de ovannämnda kvoterna fordras en importlicens (658/2004 art. 3.1). För
konserverade mandariner som har importerats inom ramen för de ovannämnda kvoterna tillämpas den
konventionella tullsatsensom har reglerats i rådets förordning (EG) nr 2658/87 (senast ändrad (EG) nr 2344/2003)
eller eventuella förmånstullsatser(658/2004 art. 1.3).

Utfärdade licenser gäller endast för produkter med ursprung i det angivna ursprungslandet. Ursprung av konserverade
mandariner fastställs i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser. Konserverade mandariner med ursprung
utanför gemenskapen får endast övergå till fri omsättning i gemenskapen på villkor att ett ursprungscertifikat
uppvisas som uppfyller förutsättningarna i artikel 47 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93. Detta
ursprungscertifikat fordras inte för import av konserverade mandariner som omfattas av ursprungsintyg som utfärdats
eller upprättats i enlighet med relevanta bestämmelser för att få omfattas av tullförmåner. Ursprungsintyget godtas
endast om de konserverade mandarinerna uppfyller de villkor för fastställande av ursprung som anges i gällande
gemenskapsbestämmelser (658/2004 art. 10). Import av konserverade mandariner utan uppvisande av en licens för



det land i vilket dessa konserverade mandariner har sitt ursprung beläggs med en tilläggstull på 301 euro per ton
(658/2004 art. 1.3). Tilläggstullen indrivs även för de kvantiteter som överskrider kvotimportlicensens kvantitet samt
för de kvantiteter som importeras utan importlicens.

Tillämpning av förordning 658/2004

Förordning 658/2004 tillämpas inte när det gäller import av konserverade mandariner med ursprung i vissa
utvecklingsländer (658/2004 art. 9). Dessa länder är:

Afghanistan, Algeriet, Antigua och Barbuda, Angola, Argentina, Barbados, Bangladesh, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belize,
Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Costa Rica, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El Salvador,
Elfenbenskusten, Eritrea, Etiopien, Fiji, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong,
Indonesien, Indien, Irak, Iran (Islamiska republiken Iran), Jamaica, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Kap Verde, Kenya, Kiribati, Komorerna, Kongo, Kuba, Kuwait, Laos, Libanon,
Liberia, Lesotho, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Marocko, Marshallöarna, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moçambique, Mongoliet, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Panama, Papua Nya Guinea, Pakistan, Palau, Paraguay, Peru, Qatar, Rwanda, Saint Christopher och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent
och Grenadinerna, Salomonöarna, Samoa, Saudiarabien, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Surinam, São Tomé och Príncipe, Sri Lanka, Swaziland, Sydafrika, Syrien, Taiwan,
Tanzania (Förenade republiken Tanzania), Tchad, Thailand, Togo, Tonga, Tunisien, Trinidad och Tobago, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe och
Östtimor.

Förordningen 658/2004 träder i kraft den 11 april 2004 och den tillämpas till och med den 8 november 2007.
Förordningen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Närmare information om ärendet ges av Pauliina Tomminen, tel. 09-16 05 26 88.

Överinspektör Merja Laitinen

Överinspektör Pauliina Tomminen
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Verkningarna av EU:s utvidgning på tulldeklarationer
vid import
EU utvidgas den 1 maj 2004 med tio nya medlemsstater: Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien,
Slovenien, Tjeckien, Ungern och Estland.

Anslutningsfördraget har publicerats i EUT Nr L 236/2003. Mera detaljerad information om utvidgningen finns på
kommissionens internet-adress europa.eu.int/comm/enlargement. Man kan även bekanta sig med
anslutningsfördragets övergångsarrangemang på Tullens Internet-sidor (www.tulli.fi). Tullstyrelsen har publicerat två
TMD:n om utvidgningens inverkan: TMD-EXTRA Nr 92-94 (27.4.2004) och TMD Nr 95 (30.4.2004) Verkningarna
av EU:s utvidgning på mervärdesbeskattning och accisbeskattning vid import samt på farledsavgifter.

Handläggningen av tulldeklarationer gällande importvaror

Importvaror som lagrats temporärt eller som befinner sig i något tullförfarande eller någon tullklareringsform är under
tullövervakning tills de överlåts till fri omsättning, återexporteras till områden utanför gemenskapen eller förstörs.

Vid överlåtelse av varor till fri omsättning och konsumtion uppbärs allmän tredjelandstull enligt Taric samt
konsumtionsskatter. Tullar uppbärs inte för varor som vid anslutningstidpunkten den 1 maj 2004 befinner sig i ett
temporärt lager eller i något tullförfarande, då de den 1 maj 2004 eller senare överlåts till fri omsättning, om man
uppvisar:

ursprungsintyg om preferensarrangemang i enlighet med Europa-avtalen ELLER
intyg om gemenskapsvarans status i enlighet med artikel 314c och 315 i tullkodexens tillämpningskodex.

Om tullar inte uppbärs (s.k. paragrafförtullning) handläggs deklarationerna alltid i det s.k. gamla förtullningssystemet.
I ITU kan endast deklarationer gällande nedan nämnda jordbruksprodukter och produkter inom sockersektorn
handläggas.

Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion

Hur ansöker man om tullfrihet med SAD-blankett?

Kunden skall ange följedokument som skall uppvisas i punkt 44 av tulldeklarationen.

Kunden skall dessutom ange koden LS (anslutningsfördrag) som grund för tullfriheten i punkt 47/1 (slag) av
SAD-blanketten.

Hur ansöker man om tullfrihet med EDI-meddelanden?

Det gamla systemet

Numret på uppvisat intyg uppges med kvalificeraren Z03 i EDI-meddelandet om importdeklaration i dataelement
1154 i det importpartispecifika DCR-segmentet (ordningsnummer 3.12).

Som grund för tullfriheten uppges koden LS med kvalificeraren ZPY i EDI-meddelandet om importdeklaration, i
dataelement 1153 i det varupostspecifika RFF-segmentet (ordningsnummer 3.68).

Övergångsåtgärder som skall tillämpas på jordbruksprodukter

Kommissionens förordning (EG) Nr 1972/2003 om övergångsåtgärder för handeln med jordbruksprodukter med
anledning av EU:s utvidgning har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) Nr L 293/2003.



Denna förordning har ändrats genom två förordningar:

Kommissionens förordning (EG) Nr 230/2004 om övergångsåtgärder för handeln med jordbruksprodukter med
anledning av EU:s utvidgning, publicerad i EUT Nr L 39/2004 (KN-nummer "2009 40" ersätts med KN-nummer
"2009 41" och "2009 49").

OCH

Kommissionens förordning Nr 735/2004 (EUT L 114, 21.4.2004). De landspecifika förteckningarna över varukoder
på vilka förordningen tillämpas har ändrats.

Om produkter som räknats upp i den ändrade förordningen överlåts till fri omsättning efter den 30 april 2004, uppbärs
allmän tredjelandsimporttull och konsumtionsskatter för dessa.

Hur deklarerar man import av sådana jordbruksprodukter som avses i förordningen med
SAD-blankett?

Kunden skall ange tullsystemet KOLM i punkt 47/1 (slag) av SAD-blanketten.

Hur deklarerar man import av sådana jordbruksprodukter som avses i förordningen med
EDI-meddelanden?

Det gamla systemet

Deklarationer enligt fas 1 av ITU kan göras i det gamla systemet endast till och med den 31 maj 2004. Koden 1011
uppges som tullsystem i EDI-meddelandet om importdeklaration i dataelement 1154 i det varukodspecifika
RFF-segmentet (ordningsnummer 3.68).

ITU

Tullsystem 1011 uppges på sin sedvanliga plats.

Övergångsåtgärder inom sockersektorn

Kommissionens förordning (EG) Nr 60/2004 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av EU:s
utvidgning har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) Nr L 9/2004. Då varor enligt förordningen
överlåts till fri omsättning uppbärs tullar och eventuella tilläggstullar, förutom i situationer då bevis uppvisas på att
exportstöd inte har sökts i gemenskapen bestående av 15 medlemsstater (i praktiken returvaror). För returvarors del
skall man följa de allmänna anvisningarna gällande returvaror. Enligt dessa anvisningar måste man i
importförtullningsskedet visa upp exporthandlingarna för returvarorna. Ur exporthandlingarna framgår om stöd har
sökts vid tidpunkten för exporten (punkt 44 i SAD-blanketten).

Hur deklarerar man import inom sockersektorn som avses i förordningen med SAD-blankett?

Kunden skall ange tullsystemet KOLM i punkt 47/1 (slag) av SAD-blanketten.

Hur deklarerar man import inom sockersektorn som avses i förordningen med
EDI-meddelanden?

Det gamla systemet

Deklarationer kan göras i det gamla systemet endast till och med den 31 maj 2004. Koden 1011 uppges som
tullsystem i EDI-meddelandet om importdeklaration i dataelement 1154 i det varukodspecifika RFF-segmentet
(ordningsnummer 3.68).

ITU

Tullsystem 1011 uppges på sin sedvanliga plats.



JS/RSo, 83/010/29.04.2004.
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Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i maj 2004

Tullstyrelsen fastställer med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) och artikel 171 i tillämpningsförordningen för
tullkodexen följande ändrade omräkningskurs. Denna omräkningskurs skall tillämpas, om inte annat meddelas, på
varor som i Finland under tiden 12 - 31 maj 2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Ankara TRL 1745000,0

RV/MA, 88/010/6.5.2004
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Ändring till i 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i maj 2004

När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms, skall det vid omräkning av belopp
som uttryckts i utländsk valuta användas samma ändrade omräkningskurs, som publicerats i Tullstyrelsens cirkulär nr
88/010/04. Denna ändrade omräkningskurs skall användas vid beskattning av fordon för vilka en bilskattedeklaration
avges eller borde ha avgetts under tiden 12 - 31 maj 2004.

RV/MA, 89/010/6.5.2004
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Tullstyrelsen Föreskrift

Drn Datum

80/010/04 3.5.2004

Författningsgrund

Tullkodexen, artikel 51

Tillämpningskodexen, artikel 183.3 och 185.1

Giltighetstid

4.5.2004 - 31.12.2008

Målgrupper

Tulldistrikten, kunderna

Varor som tillfälligt lagrats av godkända mottagare

Aktörer som kommer att beviljas tillstånd att verka som godkänd mottagare enligt artikel 406 i tillämpningskodexen
och som inte har rätt till hemförtullning skall ha ett tillfälligt lager som skriftligen godkänts av tulldistriktet. Aktörer
som redan har ett tillstånd att verka som godkänd mottagare men som inte har rätt till hemförtullning, skall ha
tulldistriktets godkännande för tillfälligt lager senast den 1 januari 2005.

I fråga om ovan nämnda godkända mottagare skall tulldistrikten i sina tillståndsbeslut fastställa villkoren för tillfälligt
lager. Dessa är:

- säkerhet för tillfälligt lager, fastställd av tulldistriktet

- bokföring för tillfälligt lager, godkänd av tulldistiktet.

Tulldistriktet kan också ställa andra än ovan nämnda krav för tillfälligt lager.

Om den godkända mottagaren har ett tullager, kan en avskild del av lagret användas som tillfälligt lager. Som ett
alternativ kan tulldistriktet tillåta att de varor som i ett tullager lagras tillfälligt åtskiljs från andra varor endast med
anteckningar i bokföringen, om detta kan verifieras på ett tillförlitligt sätt.

Om de tillfälligt lagrade varorna omfattas av det tillståndsbeslut som berättigar att driva ett tullager, kan en tillräcklig
tullagersäkerhet också användas som säkerhet för de tillfälligt lagrade varorna. Om detta skall tulldistiktet göra en
anteckning i tillståndsbeslutet för tullager. Om den tidigare tullagersäkerheten inte räcker till eller om kunden ges ett
nytt tillståndsbeslut gällande tillfälligt lager, skall tulldistriktet hos Tullstyrelsen vidta åtgärder för att reservera
säkerhet innan ett nytt eller uppdaterat tillståndsbeslut beviljas.

Varorna läggs upp på ett tillfälligt lager enligt transiteringsdeklarationen som också kan användas som summarisk
deklaration. När varorna hänförs till en godkänd tullbehandling omedelbart efter avslutande av transiteringen,
behöver de inte läggas upp på ett tillfälligt lager.

Mera information ges av:



Södra tulldistriktet: Marjo Saastamoinen 02049 21314

Västra tulldistriktet: Markku Laine 02049 24071

Östra tulldistriktet: Asko Sara-aho 02049 25108

Norra tulldistriktet: Topi Virkkala 02049 28025

Ålands tulldistrikt: Tapani Sivén 02049 26044

TVE/JS, 80/010/26.4.2004
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Tullstyrelsen Föreskrift

Drn Datum

81/010/04 26.4.2004

Författningsgrund

Artikel 38.4 i tullkodexen,

4 § 2 mom. tullagen

Giltighetstid

1.5.2004 - tills vidare

Upphävning

Genom denna föreskrift upphävs Tullstyrelsens föreskrift nr 95/010/01 (TMD 135/2001)

Tullklarering av fritidsbåtar

1. Övervakning av trafik med fritidsbåtar och importrättigheter

Med fritidsbåt avses en privat farkost som är avsedd för resor på en rutt som bestäms av båtens användare.
Fritidsbåtar är farkoster som används för andra ändamål än administrativt bruk, handelssjöfart eller
näringsverksamhet av annat slag. Finlands tullområde sträcker sig två sjömil utanför territorialvattnets yttre gräns, om
inte annat internationellt överrenskommits.

Trafiken med fritidsbåtar behandlas ur övervakningssynpunkt alltid som trafik med tredje land oberoende av
fritidsbåtens egentliga avgångs- och destinationsorter. Kontroller och formaliteter som ansluter sig till sådana
personers resgods som färdas med fritidsbåtar kan utföras i vilken som helst hamn inom gemenskapen eller inom
Finlands territorialvatten oberoende av fartygens avgångs- eller destinationsort.

Införselrätten för personer som färdas med en fritidsbåt beror på om dessa anländer från ett gemenskapsland eller från
ett tredje land. Införselrätten följer bestämmelserna som gäller för resenärer. I fråga om dessa bestämmelser hänvisas
till Tullstyrelsens cirkulär 215/010/03, till Tullstyrelsens meddelanden nr 265/2003 och till Tullens anvisningar för
resande.

Då Ålands skattegräns överskrids tillämpas samma bestämmelser för införsel av alkoholdrycker, tobaksprodukter och
skattefria medhavanden som gäller mellan Finland och ett land utanför EU:s tullområde. Däremot, om en person som
färdas med en fritidsbåt och anländer från Åland kan påvisa att han eller hon anskaffat alkoholdrycker och
tobaksprodukter från ett annat EU-land och betalat skatt för dem, får varorna införas till Finland under samma villkor
som gäller för resande som anländer direkt från ett EU-land.

2. Farleder, tullklarering och passkontroll

Befälhavaren på en fritidsbåt skall tullklarera båten vid avresa från Finland till ett tullområde utanför EU och vid
ankomst till Finland från ett tullområde utanför EU. Båten skall transportera varorna längs en tullväg via en allmän
trafikplats. Tulldistriktet kan emellertid av särskilda skäl och på vissa villkor bestämma att varorna kan transporteras
via någon annan rutt. Om en utländsk fritidsbåt på grund av sjönöd eller av andra tvingande skäl anländer till inre



territorialvatten via en annan rutt än via en tullväg, skall tull- och gränsbevakningsmyndigheten informeras därom.

Efter att en fritidsbåt som anländer från havsområdet överskridit den yttre gränsen för Finlands inre terrritorialvatten
skall  fartyget  enligt  huvudregeln  färdas  längs  den  kortaste  officiella  farleden  till  ett  passgranskningsställe  för
passkontroll. En fritidsbåt skall i sin tur vid utresa gå igenom passkontroll innan fartyget lämnar landet och färdas
längs en officiell farled enda till territorialvattnets yttre gräns. Vid en resa mellan Finland och ett land utanför EU:s
tullområde skall tullvägar anlitas. I fråga om detta hänvisas till Tullstyrelsens cirkulär 2/099/01 och till Tullstyrelsens
meddelande (TMD) nr 23/2001.

En fritidsbåt som kommer direkt från en annan stat som omfattas av Schengenavtalet behöver emellertid inte anlöpa
ett  passgranskningsställe  förutsatt  att  fartyget  efter  att  det  överskridit  den  yttre  gränsen  för  Finlands  inre
terrritorialvatten färdas längs en officiell farled. En fritidsbåt som avgår från Finland till en stat  som omfattas av
Schengenavtalet behöver inte anlöpa ett passgranskningsställe om fartyget vid utfarten färdas längs en officiell farled
fram till den yttre gränsen för Finlands inre territorialvatten. Om det samtidigt är fråga om ett land som inte tillhör
EU:s tullområde kommer en tullklarering att utföras också när en passkontroll inte äger rum.

En fritidsbåt i trafik mellan Finland och ett land utanför Schengenområdet skall alltid gå via ett passgranskningställe
oavsett  om staten i fråga är ett  EU-medlemsland eller inte. Båten får vid inresa till Finlands territorialvatten inte
avvika från den officiella  farleden, ingen får lämna båten och gods får inte  heller lossas förrän passkontroll och
tullklarering ägt rum. Likaså måste båten efter utresekontrollen så länge den befinner sig i Finlands territorialvatten
färdas den kortaste rutten längs en officiell farled utan att avvika från leden.

Ålands skattegräns kan fritt överskridas och man behöver inte följa officiella farleder eller tullvägar.

Tullklarering kan utföras vid alla  sjöbevakningstationer förutsatt  att  det  ombord på fartyget  inte  finns varor som
kräver  import-  eller  exportklarering.  I  annat  fall är  båtens kapten skyldig att  i god tid  anmäla  sig hos närmaste
tullmyndighet varefter tullmyndigheten anvisar rutten till den närmaste beskattningsplatsen.

3. Tullbehandling vid återimport av varor som utförts med fritidsbåt

Tullmyndigheten utfärdar inga intyg, med vilka en båtförare skulle kunna bevisa de återinförda varornas ursprung. I
fråga om vissa värdefulla varor kan man på rimliga villkor avvika från detta. Då ges exportören ett intyg som vid
införsel befriar honom från annan bevisningsskyldighet.

Avvikelsen skall emellertid tillämpas endast i sådana fall då tillräckliga kännetecken kan användas för identifiering av
varorna. Det är inte motiverat att utvidga förfarandet till att gälla varor som är avsedda att konsumeras ombord på
båten och i fråga om vilka det inte finns något effektivt identifieringssätt eller några godtagbara skäl att
överhuvudtaget tillämpa förfarandet.

TVE/JN, 81/010/26.4.2004
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Flygfraktskostnaderna och tullvärde - Kommissionens förordning (EG) nr
881/2003

Bilaga 25 till tillämpningskodexen, som upptar de procentandelar av flygfraktskostnaderna som skall inbegripas i
tullvärdet, har förenklats på grund av utvidgningen av Europeiska gemenskapen så att flygplatserna inom Europeiska
gemenskapen inte längre specificeras. Således bestäms procentandelen endast på basis av avgångszonen. Därtill har
avgångszonerna också utvidgats. En ny tabell finns publicerad i EUT nr 134; 29.5.2003. Information om saken finns
också i TMD nr 129/2003.

Ändringen tillämpas från den 1 maj 2004.

Tabell: EUT nr L 134, 29.5.2003, s. 96-99.

MJK/MA, 84/010/30.4.2004
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Antidumpningsåtgärder

Undersökningen gällande import av sömlösa rör av järn och stål med ursprung i Ryssland och Ukraina samt
registreringen av import har avslutats

Genom kommissionens  beslut  2004/316/EG (EUT nr  L  100,  6.4.2004)  har  undersökningen  gällande  import  av
sömlösa rör av järn och stål (KN-nummer 7304 5991 och 7304 5993) med ursprung i Ryssland och Ukraina samt
registreringen  av  dylik  import  avslutats.  Inga  nya  antidumpningsåtgärder  har  införts.  Däremot  pågår
interimsöversynen  och  översynen  vid  giltighetstidens utgång gällande  åtgärderna  vid  import  från  Ryssland  samt
interimsöversynen gällande åtgärderna vid import från Ukraina fortfarande. Beslutet trädde i kraft den 7 april 2004.

Inledande av en undersökning gällande kringgående av antidumpningsåtgärderna enligt förordning (EG) nr
769/2002 vid import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 661/2004 (EUT nr L 104, 8.4.2004) har en undersökning inletts gällande
kringgående av antidumpningsåtgärderna vid import av kumarin (Taric-nummer 2932 21 00 11 och 2932 21 00 15)
från Indien och Thailand, oberoende av om produkten deklarerats ha ursprung i Indien eller Thailand.

Tullmyndigheterna åläggs att vidta behövliga åtgärder för att i nio månaders tid registrera ovan nämnda import från
Indien och Thailand.

Inledande av en undersökning gällande kringgående av antidumpningsåtgärderna enligt förordning (EG) nr
119/1997 vid import av ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 844/2004 (EUT nr L 127, 29.4.2004) har en undersökning inletts gällande
kringgående  av antidumpningsåtgärderna  vid import  av ringpärmsmekanismer (KN-nummer ex 8305 10 00) från
Thailand oberoende av om dessa deklarerats ha ursprung i Thailand.

Tullmyndigheterna åläggs att vidta behövliga åtgärder för att i nio månaders tid registrera ovan nämnda import från
Thailand.

Antidumpningstullen på linor och kablar av stål med ursprung i Ukraina har utvidgats att gälla också linor
och kablar av stål med ursprung i Moldova

Genom kommissionens förordning (EG) nr 760/2004 (EUT nr L 120, 24.4.2004) har en antidumpningstull (51,8 %)
införts som också tas ut vid import av linor och kablar av stål (Taric-nummer 7312 10 82 11, 7312 10 84 11, 7312 10
86 11, 7312 10 88 11 och 7312 10 99 11) från Moldova oberoende av om dessa deklarerats ha ursprung i Moldova.

Antidumpningstullen tas också ut vid import av linor och kablar av stål med ursprung i Moldova. Denna import har
omfattats av registreringsåtgärderna med stöd av förordning nr 1347/2003 (se TMD nr 178/2003) som trädde i kraft
den 1 augusti 2003. Nu avslutas dessa registreringsåtgärder.

Japanska TV-kamerasystem: ändring av tillämpningsområdet

Genom rådets förordning (EG) nr 825/2004 (EUT nr L 127, 29.4.2004) har nedan nämnda företags kameramodeller
befriats från antidumpningstullen:

Sony Corporation fr.o.m. 6.8.2002:

- fjärrkontroll RM-M7E;

Matsushita fr.o.m. 30.10.2003:

- kamerahuvud AW-E650,

- kamerahuvud AW-E655,



- kamerahuvud AW-E750.

Nedan finns den nya bilagan till förordning nr 2042/2000.

Nya antidumpningsåtgärder

- vid import av volframkarbid och smält volframkarbid med ursprung i Folkrepubliken Kina (KN-nummer 2849 90
30) har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 81, 31.3.2004).

- vid import av vissa rördelar av järn eller stål (KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 och ex
7307 99 90) med ursprung bl.a. i Thailand har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 96, 21.4.2004).

- vid import av cyklar (KN-nummer 8712 00 10, 8712 00 30 och 8712 00 80) med ursprung i Folkrepubliken Kina har
en interimsöversyn inletts (EUT nr C 103, 29.4.2004).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, 19/2000, 3.5.2004
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Antidumpningsåtgärder

Ändringar (gällande företag) i antidumpningsåtgärderna vid import av kisel med ursprung i Ryssland

I de antidumpningsåtgärder som tillämpas vid import av kisel med ursprung i Ryssland har ändringar gjorts genom
rådets förordning (EG) nr 821/2004 och kommissionens beslut 2004/445/EG (EUT nr L 127, 29.4.2004). Ändringarna
trädde i kraft den 30 april 2004.

Antidumpningstullar tillämpas inte vid import av produkter som tillverkats och direkt till ett importföretag i
gemenskapen sänts och fakturerats av nedan nämnda företag som ingått ett åtagande förutsatt att det för kisel i
samband med övergången till fri omsättning visas upp en faktura med de uppgifter som anges i bilagan nedan.

Land Företag T-tilläggskod

Ryssland SKU LLC, Sual-Kremny-Ural,
Kamensk, Uralregionen, Ryssland
och ZAO KREMNY, Irkutsk,
Irkutskregionen, Ryssland samt det
dessa tillverkare närstående
handelsföretaget ASMP GmbH,
Baarerstrasse 16, CH 6300 Zug,
Schweiz (samtliga tillhörande SUAL
Holding Group)

A 517

Tullbefrielsen förutsätter också att det vid överlåtelse av kisel till fri omsättning företes ett certifikat över den kemiska
analysen.

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärderna vid import av visst slags polyetentereftalat (PET) med
ursprung i Thailand

Genom rådets förordning (EG) nr 823/2004 (EUT nr L 127, 29.4.2004) har en ändring gjorts i de
antidumpningsåtgärder som tillämpas vid import av thailändsk polyetentereftalat (KN-nummer 3907 60 20).
Förordningen trädde i kraft den 30 april 2004. Antidumpningstullen på thailändsk polyetentereftalat börjar tillämpas
också på företaget Indo Pet (Thailand) Ltd (Taric-tilläggskod A 468). Den slutliga antidumpningstullen är 83,2 euro
per ton och tas ut också retroaktivt vid import som registrerats enligt förordning 1292/2003 (se TMD nr 176/2003).

Ändring (gällande företag) i utjämningsåtgärderna vid import av visst slags polyetentereftalat (PET) med
ursprung i Thailand

Genom rådets förordning (EG) nr 822/2004 (EUT nr L 127, 29.4.2004) har en ändring gjorts i de utjämningsåtgärder
som tillämpas vid import av thailändsk polyetentereftalat (KN-nummer 3907 60 20). Utjämningstullen som tillämpas
vid import av företaget Indo Pet (Thailand) Ltd:s produkter är nu 23,9 euro per ton (Taric-tilläggskod A 468).
Förordningen trädde i kraft den 30 april 2004.

Tillkännagivanden om nya antidumpningsåtgärder i EUT, C-serien

ett antidumpningsförfarande har inletts vid import av cyklar (KN-nummer 8712 00 10, 8712 00 30 och 8712 00
80) med ursprung i Vietnam (EUT nr C 103, 29.4.2004).
ett antidumpningsförfarande har inletts vid import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa (KN-nummer
ex 8427 90 00 och ex 8431 20 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT nr C 103, 29.4.2004).
ett antidumpningsförfarande har inletts vid import av bariumkarbonat (KN-nummer 2836 60 00) med ursprung i
Folkrepubliken Kina (EUT nr C 104, 30.4.2004).



ett antidumpningsförfarande har inletts vid import av gjutjärn (KN-nummer 7325 10 50, 7325 10 92 och 7325
10 99) med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT nr C 104, 30.4.2004).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, 90/010/10.5.2004

BILAGA

Följande uppgifter skall anges i fakturan i samband med försäljning till gemenskapen av kisel som omfattas av
åtagandet:

1. Rubriken FAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE.

2. Namnet på det företag i artikel 2.1 som utfärdat fakturan.

3. Fakturanummer.

4. Datum för utfärdandet av fakturan.

5. Det Taric-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna skall tullklareras vid gemenskapens gräns.

6. En exakt beskrivning av varorna, med bland annat följande uppgifter:

produktkodnummer (Product Code Number, PCN)
beskrivning av varorna motsvarande produktkodnumret
företagets produktkodnummer (Company Product Code number, CPC)
KN-nummer.
kvantitet (i ton).

7. Beskrivning av försäljningsvillkoren, med bl.a. följande uppgifter:

pris per ton.
betalningsvillkor.
leveransvillkor.
sammanlagda rabatter och avdrag.

8. Namnet på det företag som fungerar som importör till vilken fakturan utfärdas direkt av det berörda företaget.

9. Namnet på den tjänsteman i företaget som har utfärdat fakturan samt följande undertecknade deklaration:

"Jag intygar härmed att [företagets namn] försäljning för direkt export till Europeiska unionen av de varor som
omfattas av denna faktura sker inom ramen för och enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [företagets namn] och
genom [beslut &] godtagits av Europeiska kommissionen. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga
och korrekta."
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Reservsystem för NCTS
Europeiska kommissionen har beslutat att det gamla T-transiteringsystemet OTS (Old Transit System) används som
reservsystem när NCTS-systemets funktion är förhindrad eller störd i den mån att transiteringar inte kan påbörjas med
det. Om NCTS-systemets funktion är förhindrad vid avslutande av transitering, avslutas NCTS-transiteringarna när
systemet igen fungerar. Då kan bestämmelsetullkontoret ge tillstånd och anvisningar för lossning av
transiteringsvarorna.

Att tillgripa reservsystemet

Situationer där det anses nödvändigt att tillgripa en enhetlig reservmetod begränsas till den inledande aspekten av
transiteringen både när det gäller normala och förenklade förfaranden. När Tullens transiteringssystem inte fungerar
så som det skall, är det viktigt att inse att beslutet om tillämpning av reservmetoden, som grundas på användningen av
ett dokument i pappersform, bara skall användas som en undantagsåtgärd.

Transitering genom det nya datoriserade transiteringssystemet och reservsystemet skall betraktas som helt skilda
förfaranden. Detta innebär att alla transiteringar som har inletts och behandlats i det nya datoriserade
transiteringssystemet också skall avslutas i detta, och alla transiteringar som inletts genom ett dokument i pappersform
skall avslutas i enlighet med bestämmelserna om användning av det administrativa enhetsdokumentet (SAD).

Transiteringsdeklaration

Det dokument i pappersform som används vid tillämpning av reservmetoden skall för undvikande av problem vid
gränstullkontoret och vid bestämmelsekontoret vara igenkännligt av alla parter som är berörda av transiteringen. Av
denna anledning föreslås att användningen av dokumentation begränsas till det följande:

- det är det administrativa enhetsdokumentet (SAD) som i första hand skall användas vid återgång till reservmetoden

- i förekommande fall kan man använda ett administrativt enhetsdokument som avses i artikel 205 i
tillämpningskodexen / bilaga A7 till transiteringskonventionen och som är utskrivet på ett vanligt papper av
näringsidkarens system

- SAD-dokumentet kan ersättas av förlagan för transiteringsföljedokumentet TAD (Transit Accompanying
Document).

Utan att det påverkar tillämpningen av det dokument som används som reservmetod skall följande gälla:

- deklarationen skall fyllas i och skrivas ut i tre exemplar i överensstämmelse med bilaga 37 till
tillämpningskodexen/bilaga A7 till konventionen

- fält C i deklarationen skall förses av avgångstullkontoret med identifikationsnumret från transiteringsdiariet.
Identifikationsnumret skall skilja sig från det nummer som används i NCTS.

- där förlagan för transiteringsföljedokument används, skall varken streckkod eller transiteringsreferensnummer
(MRN) förekomma i deklarationen.

- där förenklat förfarande används skall näringsidkaren fullfölja alla förpliktelser och villkor beträffande uppgifter
som skall fyllas i i deklarationen och användning av den särskilda stämpeln (artiklarna 400-403 i tillämpningskodexen
/artiklarna 67-70 i konventionen), alltså ifylla punkterna D och C.

- reservmetoden skall anges på exemplaren av transiteringsdeklarationen med följande svenskspråkiga eller
finskspråkiga stämplar (dimensioner: 26 x 59 mm, rött bläck) i fält A på det administrativa enhetsdokumentet eller i
stället för transiteringsreferensnumret och streckkoden på transiteringsföljedokumentet:

RESERVMETOD NÄR



NCTS

INTE FUNGERAR

INGA DATA TILLGÄNGLIGA

I SYSTEMET

INLEDD
DEN____________________

(Datum/klockslag)

svenskspråkig

ELLER

NCTS-VARAMENETTELY

JÄRJESTELMÄ EI
KÄYTETTÄVISSÄ

ALOITETTU
____________________

(pvm/kellonaika)

finskspråkig

Dokumentet skall stämplas antingen av avgångskontoret vid normalförfarande eller, när det förenklade förfarandet
används, av den godkända avsändaren. Observera att man i transiteringar som kommer från andra medlems- eller
avtalsländer kan ha använt det avsändande landets språk.

När beslut fattas om att återgå till reservmetoden, är det viktigt att säkerställa att varje deklaration som har införts i
det nya datoriserade transiteringssystemet men inte kommit vidare beroende på att detta system inte fungerar, måste
förklaras ogiltig. Näringsidkaren är skyldig att informera det övervakande tullkontoret varje gång en deklaration har
införts i systemet men därefter återförts till reservmetoden.

Tulldistrikten skall, för att missbruk skall undvikas, övervaka användningen av reservmetoden.

JS/Hel, 93/010/13.5.2004
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GSP-systemet, ändringar i varukoder
Förordningen om gemenskapens ordning med allmänna tullförmåner, GSP-förordning 2501/2001, tillämpas till slutet
av 2005 (se TMD 22/04).

Kommissionen har genom sin förordning (EG) nr 905/2004 (EUT nr L 163, 30.4.2004) ändrat bilagorna till förordning
2501/2001 till att motsvara ändringarna i den kombinerade nomenklaturen. Förordningen trädde i kraft den 30 april
2004 och tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2004.

I bilaga III (Produktsektorer) har ändringar gjorts i sektorerna XXVI (järn eller stål) och XXXIV (Andra oädla
metaller eller varor av oädel metall).

Också i bilaga IV (Produkter som omfattas av de allmänna ordningarna) har ändringar gjorts. Varukoder har ändrats
för produkter i kapitlen 3, 20 29 och 72.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

RV/LL, 92/010/13.5.2004
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Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 15 april 2004 förordning (EG) nr 728/2004 (EUT nr L
113/2004) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. Förordningen
träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 20 april 2004. Den
tillämpas således på varor som tullklareras den 10 maj 2004 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av 60 dagar.

RV/HRO, 85/010/5.5.2004

Bilaga: EUT L 113, 20.4.2004, sid. 4

Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 15 april 2004 förordning (EG) nr 729/2004 (EUT nr L
113/2004) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. Förordningen
träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 20 april 2004. Den
tillämpas således på varor som tullklareras den 10 maj 2004 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader.

RV/HRO, 86/010/5.5.2004

Bilaga: EUT L 113, 20.4.2004, sid. 6-7

Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 21 april 2004 förordning (EG) nr 754/2004 (EUT nr L
118/2004) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. Förordningen
träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 23 april 2004. Den
tillämpas således på varor som tullklareras den 13 maj 2004 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader.

RV/HRO, 87/010/5.5.2004

Bilaga: EUT L 118, 23.4.2004, sid. 33
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EU:s textilavtalsprodukter; situationen 17.5.2004 för
2004 års kvoter
Enligt uppgifterna från EU-kommissionens importkvotsregister den 17 maj 2004 har minst 60 % av 2004 års kvoter
för vissa textilkategorier utnyttjats. Förteckningen nedan upptar utnyttjandegraderna separat för olika ursprungsländer
och kategorier. Produktbeskrivningarna och varukoderna inom de olika kategorierna finns publicerade i TMD
317/31.12.2001.

Uppgifterna om utnyttjandegraderna för produkter underkastade kvoter och kontroll finns tillgängliga på Internet på
adressen http://sigl.cec.eu.int.

Mer information: tullinspektör Asta Metsälä, tfn 020 492 2643 eller tullinspektör Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

Textilkategorier för år 2004 med en utnyttjandegrad på minst 60 % den 17 maj 2004:

Exportland Kategori Utnyttjandegrad
%

--------------------------------------------------------------

Serbien-Montenegro

094 A5 61,7

094 A6 79,3

094 A7 77,8

094 A15 86,6

094 A16 76,4

Pakistan

662 B20 75,1

Indien

664 4C 64,3

664 6C 69,0

Vietnam



690 4 68,2

690 6 69,4

Kina

720 B6 63,9

Nordkorea

724 A5 68,6

724 A15 76,2

724 A83 100,0

Hongkong

740 4C 88,3

740 6AC 88,1

Macao

743 4C 68,7

RAS, 21/17.5.2004
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Tullkvot för tonfiskfiléer med ursprung i Mexiko
Europeiska gemenskapernas kommissionen har utfärdat förordning (EG) nr 875/2004 om ändring av rådets förordning
(EG) nr 1362/2000 i syfte att öppna en kvot med förmånstull för tonfiskfiléer med ursprung i Mexiko. Förordningen
finns publicerad i EUT nr L 162/30.4.2004. Förordningen trädde i kraft den 3 maj 2004 och skall tillämpas från den
dag då beslut nr 2/2004 fattat den 29 april 2004 av Europeiska unionens och Mexikos gemensamma råd tråder i kraft.

Förordning (EG) nr 1362/2000 ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.5 skall följande mening läggas till: Tullsatsen för produkter enligt KN-nummer 1604 14 16 skall inom
ramen för tullkvoten för löpnummer 09.1854 i bilagan till denna förordning uppgå till 6 %.

2. Artikel 2.6 skall ersättas med följande text:

6. Utom för tullkvoten vid löpnumren 09.1854 och 09.1899 skall de tullkvoter som avses i bilagan varje år öppnas för
en tolvmånadersperiod som omfattar den 1 juli- 30 juni. Dessa kvoter skall öppnas för första gången den 1 juli 2000.

3. Följande rad skall läggas till i bilagan:

09.1854 1604 14 16 Tonfiskfiléer 5 000 ton (7) Fast tull

(7) Den årliga volymen för 2005 skall vara 6 000 ton. Från och med 2006 skall den årliga volymen ökas i enlighet
med bilagan till beslut nr 2/2004 av Gemensamma rådet EU-Mexiko, under förutsättning att minst 80 procent av
föregående års totala kvot har utnyttjats före den 31 december det året.

Ytterligare uppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 3171

Tullverkets kvot- och intrastatgrupp

Pirjo Nyberg, 17/787/17.5.2004
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Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter på firmans egen begäran avförts ur den förteckning som
Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Fr.o.m 30.4.2004:

Oy Fakta Ab (0107881-1)

Helsinki 2747-4

Fiskarboden, Åkerholm och
Ekström Kb

(0144820-2)

Mariehamn 3693-9

GT-Uniway Ab (826071-2)

Vantaa 1170-0

Kvaerner Pulping Oy (0821927-7)

Tampere 8191-9

MKT-Finland Oy (0672316-2)

Kauhajoki 6583-9

Vicof Oy (0858092-7)

Vantaa 1363-1

Fr.o.m. 1.5.2004:

Farlink Oy (0891729-4)

Reisjärvi 5837-0



Fr.o.m. 5.5.2004:

Oy SCA Hygiene Products Ab (0165027-5)

Helsinki 9459-9

Fr.o.m. 10.5.2004:

Stora Enso Publication Papers
Oy Ltd

(0856210-4)

Hamina 5153-2

MJA/TRH, 91/010/11.5.2004
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Tullpreferenser för utvecklingsländer (GSP, AVS och
ULT): myndigheter som bestyrker ursprungsintyg
(Form A och EUR.1)
Som bilaga till detta cirkulär publiceras en helt reviderad förteckning över de utvecklingsländer från vilka
ursprungsprodukter kan importeras med förmånsbehandling, om de åtföljs av ett giltigt ursprungsintyg, antingen
ursprungsintyg Form A eller varucertifikat EUR.1. Intyget skall vara bestyrkt av någon av myndigheterna i
förteckningen. De minst utvecklade länderna är märkta med en asterisk *) och de med dem jämställbara länderna med
två asterisker **).

Förmånsbehandling kan beviljas endast sådana länder eller territorier som meddelat Europeiska unionens kommission
namnen på de myndigheter som bestyrker ursprungsintyg samt skickat modeller för de stämplar dessa använder.

I många länder är den bestyrkande myndigheten tullmyndighet "Customs Offices / Bureaux des Douanes". Då är
dessa länders olika tullkontor berättigade att med sin stämpel bestyrka ursprungsintyg.

Denna förteckning ersätter förteckningen i Tullstyrelsens meddelande nr 123/2003. De senaste ändringarna, som ännu
inte meddelats i TMD (jfr tidigare TMD nr 184/03, 253/03 och 87/04), gäller myndigheterna i Mali och Malediverna.

Importen från Cypern omfattas fr.o.m. den 1 maj 2004 inte längre av GSP-behandlingen, eftersom landet då blev
medlem i EU.

Fastän Singapore inte längre omfattas av GSP-systemet, kan man i Singapore utfärda Form A-intyg vid export till
gemenskapen av produkter som har ursprung i ett ASEAN-land.

Information om den nya särskilda stimulansordningen för Sri Lanka har getts i TMD nr 22/04.

Förmånsbehandlingen finns angiven efter varje land så att GSP avser u-landsbehandling med Form A -intyg (koderna
SPGA, SPGE och SPGL). AVS och ULT hänvisar till en tullförmån enligt avtal och arrangemang som gäller dessa
länder och områden (koderna LOMA och LOMB). Denna förmån beviljas med EUR.1-varucertifikat.

Om något land i förteckningen har försetts med både GSP och någondera av de sist nämnda förmånsbehandlingarna
(AVS eller ULT), beviljas varorna förmånsbehandling enligt det ursprungscertifikat som företes.

Närmare information om Tullpreferensavtal och -arrangemang finns på Tullens webbplats www.tulli.fi i avdelningen
Företag > Införsel från ett land utanför EU > Tull och andra importskatter > Tullpreferensavtal och -arrangemang.

Gällande förmånstullar finns att se gratis på EU_kommissionens Internet-adress: http://europa.eu.int
/comm/taxation_customs/dds/sv/home.htm

Ytterligare information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

SL/CA,94/010/13.5.2004

Förteckning

Landkod - Landets namn: behandling

Myndighet

*) AF - Afganistan / Afghanistan: GSP

Ministry of Commerce, Export Promotion Department

DZ - Algeriet / Algeria: GSP



Customs Offices / Bureaux de Douanes

Stämpeln: arabisk text och verksamhetsställets nummer

VI - Amerikanska Jungfruöarna / Virgin Islands of the United States: GSP

1. Virgin Islands Bureau of Internal Revenue

2. The Virgin Islands Industrial Development Commission

Reliefstämpel; också en häftande stämpel med guldfärgat reliefmönster

*) AO - Angola: GSP och AVS

GSP: Ministerio do Comercio e Turismo, Cabinete de Intercambio Internacional

AVS: Customs Administrations / Administrations Douanieres

Al - Anguilla: ULT

Comptroller of Customs, Customs Department

AG - Antigua och Barbuda / Antigua and Barbuda: AVS

Comptroller of Customs

AE - Arabemiraten / United Arab Emirates: GSP

1. Ministry of Economy & Commerce

2. U.A.E. Customs, Al Ruwais Centre

AR - Argentina: GSP

Secretaria de Industria y Comercio

Dirección de Promoción de las Exportaciones

AM- Armenien /Armenia: GSP

LLC "Armexpertiza" of the Chamber of Commerce & Industry of the Republic of Armenia

AW - Aruba: GSP och ULT

Customs Offices / Bureaux de Douanes

AZ - Azerbajdzjan /Azerbaijan: GSP

Ministry of Economic Development, Commodity Certification Center

BS - Bahama / Bahamas: AVS

Bahamas Customs

Också reliefstämpel

BH - Bahrain: GSP

Customs Offices / Bureaux de Douanes

*) BD - Bangladesh: GSP

1. Export Promotion Bureau



Också reliefstämpel

2. Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC)

BB - Barbados: GSP och AVS

GSP: 1. Barbados Investment and Development Corporation

2. Ministry of Trade and Industry, Export Promotion Division

AVS: Barbados Customs & Excise Department

BZ - Belize: GSP och AVS

Department of Customs & Excise, Belize City

*) BJ - Benin: GSP och AVS

GSP: 1. Customs Offices / Bureaux de Douanes

2. Direction du Commerce Exterieur, Ministère du Commerce et du Tourisme

AVS: Customs Offices / Bureaux de Douanes

*) BT - Bhutan: GSP

Ministry of Trade & Industry

**) BO - Bolivia: GSP

Sistema de Ventanilla Unica de Exportacion - SIVEX

Ministerio de Comercio Exterior e Inversion

Också reliefstämpel

BW - Botswana: GSP och AVS

Botswana Department of Customs and Excise

BR - Brasilien / Brazil: GSP

BANCO DO BRASIL:

Departamento de Negociações Internacionais (DEINT)

da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX)

Ministério da Industria, do Comércio e do Turismo (MICT)

VG - Brittiska Jungfruöarna / British Virgin Islands: ULT

The Controller, Customs

BN - Brunei: GSP

Economic Planning Unit, Ministry of Finance

BF - Burkina Faso: AVS

Bureaux des Douanes Burkina Faso

*) BI - Burundi: GSP och AVS



GSP: 1. Customs Offices / Bureaux de Douanes

2. Ministère du Commerce et de l'Industrie - Département du Commerce Extérieur

AVS: Customs Offices / Bureaux de Douanes

KY - Caymanöarna / Cayman Islands: ULT

Collector of Customs

CF - Centralafrikanska republiken / Central African Republic: AVS

Douanes de la Republique Centrafricaine

CL - Chile: GSP

1. Direccion General de Relaciones Economicas Internationales (DIRECON)

del Ministerio de Relaciones Exteriores

2. Comision Chilena del Cobre (COCHILCO)

3. Corporacion Nacional Forestal (CONAF)

4. Servicio Agricola y Ganadero (SAG)

5. Servicio Nacional de Pesca (SERNAP)

6. Servicio de Cooperation Tecnica (SEROTEC)

7. Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion

(Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO)

**) CR - Costa Rica: GSP

PROCOMER, Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Också kaffestämpel

**) CO - Colombia: GSP

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

KM - Comorerna / Comoros: AVS

Service de Douanes Comorien: Centre de Moroni-Port, Centre de Moroni-Hahaya,

Centre de Mutsamudu

CU - Cuba: GSP

Camara de Comercio de la Republica de Cuba

Reliefstämpel

*) CD - Demokratiska republiken Kongo /

Democratic Republic of Congo (f.d. Zaire): GSP och AVS

Customs Offices / Bureaux des Douanes "OFIDA"

DJ - Djibouti: AVS



Customs authorities of the Republic of Djibouti /

Autorités douanières de la République de Djibouti

DM - Dominica: AVS

Customs & Excise

DO - Dominikanska republiken / Dominican Republic: GSP och AVS

GSP: Centro de Exportaciones e Inversiones de la Republica Dominacana - CEI

AVS: Customs Offices / Bureaux de Douane

**) EC - Ecuador: GSP

Ministerio de Industrias, Comercio, Integracion y Pesca (MICIP), Quito;

Direccion Regional del MICIP, Manabi;

Subsecretaria Regional del MICIP en el Litoral, Guayaquil;

Subsecretaria Regional en el Austro, Paucarbamba

Ministerio de Comercio Exterior, Industrializacion, Pesca y Competitividad

Subsecretaria de Recursos Pesqueros, Guayaquil

För fiskeprodukter också reliefstämpel

EG - Egypten/ Egypt: GSP

General Organization for Export and Import Control

Stämpeln: arabisk text

GQ - Ekvatorialguinea / Equatorial Guinea: AVS

Customs Offices / Bureaux de Douanes

CI - Elfenbenskusten / Ivory Coast: GSP och AVS

Douanes Ivoriennes

**) SV - El Salvador: GSP

Centro de Trámites de Exportación (CENTREX)

*) ER - Eritrea: GSP och AVS

GSP: Eritrean National Chamber of Commerce

AVS: Customs Offices / Bureaux de Douanes

Stämpeln: Ministry of Finance, Customs Department

*) ET - Etiopien / Ethiopia: GSP och AVS

Ethiopian Customs Authority

Djibouti Ethiopian Customs Coordination Office

FK - Falklandsöarna / Falkland Islands: ULT



Customs Office / Bureau de Douanes

FJ - Fiji: GSP och AVS

GSP: Ministry of Commerce, Business Development and Investment

AVS: Fiji Islands Customs Service

PH - Filippinerna / Philippines: GSP

Department of Finance, Bureau of Customs

PF - Franska Polynesien / French Polynesia: GSP och ULT

Service des Douanes, Territoire de Polynésie Française

TF - Franska sydliga territorierna / French Southern territories: ULT

Administration du Territoire des Terres Australes et Antarctiques Francaises (TAAF)

GA - Gabon: GSP och AVS

Bureaux des Douanes

*) GM - Gambia: GSP och AVS

The Gambia Customs and Excise Department

GE - Georgien / Georgia: GSP

Ministry of Economy, Industry and Trade of Georgia,

Department of Trade and Service Regulation Policy

GH - Ghana: GSP ochAVS

Ghana Customs, Excise & Prev. Service

Reliefstämpel

GI - Gibraltar: GSP

Customs Department

GD - Grenada: GSP och AVS

GSP: Ministry of Finance, Trade and Industry

Comptroller of Customs and Excise

AVS: Customs House

GL - Grönland / Greenland: GSP och ULT

Grønlands Hjemmestyre

Skattedirektoratet / Toldfunktionen

Stämpeln: tresiffrigt nummer och verksamhetsställe

**) GT - Guatemala: GSP

Ministerio de Economia



GN - Guinea: AVS

1. Services des Douanes, Centre d'Appui aux formalites d'exportations (CAFEX)

2. "BREP" (Bureau des Régimes Economiques et Particuliers)

GW - Guinea-Bissau: AVS

Direcção-Geral das Alfãndegas

GY - Guyana: GSP och AVS

Customs and Trade Administration of Guyana

*) HT - Haiti: GSP och AVS

Ministère du Commerce et de l'Industrie

**) HH - Honduras: GSP

Secretaria de Industria y Comercio:

Direccion General de Gestion Empresarial,

Centro de Tramites de las Exportaciones (CENTREX)

ID - Indonesien / Indonesia: GSP

1. Provincial, District and Municipality Offices of the Ministry of Industry and Trade

2. Kawasan Berikat Nusantara (Nusantara Bonded Zone)

3. Regional Laboratories for Testing and Quality Certification and Tobacco Institution

Stämpeln: verksamhetsstället nummer

4. The Batam Industrial Development Authority (BIDA)

Stämpeltexten på lokalt språk

IN - Indien / India: GSP

1. Coir Board

2. Central Silk Board

3. Tobacco Board

4. Marine Products Export Development Authority (MPEDA)

5. Export Inspection Council

6. Office of the Development Commissioner (Handicrafts)

7. Textiles Committee

8. Office of Chief Controller of Imports and Exports

9. Office of the Director-General of Foreign Trade

10. Office of the Development Commissioner:

SEEPZ Special Economic Zone, Bombay (Mumbai) (DC, Seepz);



KANDLA Special Economic Zone;

COCHIN Special Economic Zone (CSEZ);

NOIDA Special Economic Zone;

FALTA Special Economic Zone;

MADRAS (CHENNAI) Export Processing Zone

11. Spices Board, Cochin

IQ - Irak / Iraq: GSP

Baghdad Chamber of Commerce

IR - Iran: GSP

Chamber of Commerce, Industries and Mines of the Islamic Republic of Iran

JM- Jamaica: GSP och AVS

GSP: Trade Board Limited (governmental authority)

AVS: Customs Offices

*) KH - Kambodja / Cambodia (Kampuchea) : GSP

Ministry of Commerce, Trade Preferences System Division

Stämpeln: texten på lokalt språk

CM - Kamerun / Cameroon: AVS

Bureaux des Douanes / Customs Offices

Också reliefstämpel

*) CV - Kap Verde / Cape Verde: GSP och AVS

GSP:

1. Alfândega da Praia

2. Alfândega de Mindelo

3. Alfândega de Espargos

Reliefstämpel

AVS:

1. Alfândega da Praia

2. Alfândega de Mindelo

3. Alfândega de Espargos

4. Delegação Aduaneira da Palmeira

KZ - Kazakstan / Kazakhstan: GSP

"Centers for standardization, metrology and certification"



- State Organization for standardization, metrology and certification -

(Statestandard/Gosstandard)

Stämpeln: texten på lokalt språk och verksamhetställets nummer

KE - Kenya: GSP och AVS

Kenya Revenue Authority, Customs & Excise Department

CN - Kina / China: GSP

State General Administration of the People's Republic of China for Quality

Supervision and Inspection and Quarantine (AQSIQ)

KG - Kirgisien / Kyrgyzstan: GSP

Chamber of Commerce and Industry of the Kyrgyz Republic

*) KI - Kiribati: GSP och AVS

Customs Division, Tarawa, Republic of Kiribati

CG - Kongo / Congo: AVS

Bureaux de Douanes

KW - Kuwait: GSP

Foreign Trade Dept. of the Ministry of Commerce and Industry

Export Development Control

*) LA - Laos: GSP

1. Foreign Trade Department, Ministry of Commerce

2. Trade Services of the Ministry of Commerce

Stämpeln: texten på lokalt språk

*) LS - Lesotho: GSP och AVS

Department of Customs & Excise

Också reliefstämpel

LB - Libanon / Lebanon: GSP

1. Ministere de l'Industrie

2. Douanes Libanaises

LR - Liberia: AVS

Bureau of Customs and Excise

LY - Libyen / Libya : GSP

Chamber of Commerce, Industry & Agriculture: Tripoli, Misurata, Benghazi, Zawia

Stämplen kan ha också arabisk text



Tripoli: reliefstämpeln med självhäftande prismatisk hinna

MO - Macao / Macau: GSP

Direcção dos Serviços de Economia (Macau Economic Services)

Government of the Macau Special Administrative Region

Också reliefstämpel

*) MG - Madagaskar / Madagascar: GSP och AVS

Bureaux de Douanes / Customs Offices

Reliefstämpel

*) MW - Malawi: GSP och AVS

GSP: 1. The Secretary/Manager

The Malawi Chamber of Commerce and Industry

Reliefstämpel

2. The Controller of Customs and Excise

AVS: Customs and Excise Division

*) MV - Malediverna / Maldives: GSP

Maldives Customs Service

MY - Malaysia: GSP

Ministry of International Trade and Industry (MITI)

Stämpeln: Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

ML - Mali: AVS

1. Bureaux des Douanes, Directions régionales des douanes du Mali

Stämplen: verksamhetsställets namn

2. Représentation de Douanes Maliennes à Dakar

MA - Marocko / Morocco: GSP

Administration des Douanes et Impots Indirects

Stämpeln: C.C. och verksamhetsställets nummer

MR - Mauritania: AVS

Bureaux des Douanes

MR - Mauritius: GSP och AVS

GSP: Ministry of Trade and Shipping

Ministry of Commerce and Industry

AVS: Customs & Excise Department



Också reliefstämpel

YT - Mayotte: GSP och ULT

Services des Douanes

MX - Mexico: GSP

Secretaria de Economia: Direccion General de Comercio Exterior

FM - Mikronesien / Federated States of Micronesia: GSP

F.S.M. Customs

MD - Moldova: GSP

Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova

Stämpeln har moldovisk text

(Vid tillämpning av den särskilda stimulansordningen till skydd för arbetstagares

rättigheter, skall fält 4 vara försett med följande myndighets stämpel:

"Ministerul Muncii si Protectiei Sociale al Republicii Moldova")

MN - Mongoliet / Mongolia: GSP

Mongolian Chamber of Commerce and Industry: Ulaanbaatar

MS - Montserrat: ULT

Government of Montserrat

Customs & Excise Department

*) MZ - Moçambik / Mozambique: GSP och AVS

GSP: Ministerio da Industria e Comercio, Direcção Nacional do Comércio

AVS: Serviços das Alfândegas de Moçambique

*) MM - Myanmar (f.d. Burma): GSP tillämpas inte

Directorate of Trade, Ministry of Commerce

NA - Namibia: GSP och AVS

Customs and Excise

AN - Nederländska Antillerna / Netherlands Antilles: GSP och ULT

1. Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen: Curaçao och Bonaire

2. Inspectie der Belastingen: Sint Maarten, St. Eustatius och Saba

*) NP - Nepal: GSP

H.M.G. Ministry of Finance

**) NI - Nicaragua: GSP

Centro de Tramites de las Exportaciones (CETREX)



Comision Nacional de Promocion de Exportaciones (CNPE)

Ministerio de Economia y Desarrollo (MEDE)

NE - Niger: AVS

Bureaux des Douanes

Stämpeln: verksamhetsställets namn

NG - Nigeria: GSP och AVS

Nigeria Customs Service

NU - Niue / Niue Island: GSP och AVS

H.M. Niue Customs

NC - Nya Caledonien och underlydande områden / New Caledonia and dependencies: ULT

Service des Douanes, Territoire de Nouvelle Calédonie

OM - Oman: GSP

Oman Chamber of Commerce and Industry

**) PK - Pakistan: GSP

1. Export Protomotion Bureau, Ministry of Commerce

Flera verksamhetsställen

2. Karachi Export Processing Zone, Ministry of Industries and Production

**) PA - Panama: GSP

Ministerio de Comercio e Industrias

Viceministerio de Comercio Exterior (VICOMEX)

PG - Papua Nya Guinea / Papua New Guinea: GSP och AVS

GSP: Department of Trade and Industry

AVS: Papua New Guinea Customs

PY - Paraguay: GSP

Ministerio de Industria y Comercio

**) PE - Peru: GSP

Vice Ministerio de Comercio Exterior,

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

QA - Qatar: GSP

Ministry of Economy & Commerce, Economic Affairs Department

RW - Ruanda / Rwanda: AVS

Rwanda Revenue Authority, Office Rwandais des Recettes



RU - Ryssland / Russia: GSP

Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation

Varje verksamhetsställe har en egen stämpel. Stämpeltexten kan också vara skriven med kyrilliska bokstäver.

Handelskamrarna "Chamber of Commerce and Industry" (CCI) och verksamhetsställena:

1. CCI of the Republic of Adygheya

2. Altai CCI (Barnaul)

3. CCI of Archangelsk

4. Astrakhan CCI

5. CCI of the Republic of Bashkortostan

6. Belgorod CCI

7. Bryansk CCI

8. CCI of Buryat Republic

9. CCI of the Vladimir region

10. Volgograd CCI

11. Vologda CCI

12. East-Siberian CCI (Irkutsk)

13. Vyatka CCI (Kirov)

14. Dalnevostochnaya CCI (Khabarovsk)

15. Jewish Autonomous Region CCI

16. CCI of the Ivanovo Region

17. CCI of the Republic of Kabardino-Balkaria

18. CCI of the Republic of Kalmykia

19. The Kaliningrad CCI

20. Kaluga CCI

21. CCI of the Republic of Karelia

22. CCI of the Republic of Komi

23. CCI of Kostroma region

24. Krasnodar CCI

25. Kuzbass CCI

26. Kursk CCI

27. CCI of Leningrad region

28. Lipetsk CCI



29. CCI of Mari El Republic

30. CCI of the Republic of Moldova (Mordovia)

31. Moscow CCI

32. CCI of Nizhny Novgorod region

33. Novgorod CCI

34. Novosibirsk CCI

35. Omsk CCI

36. CCI of Orenburg region

37. Oriol CCI

38. Penza regional CCI

39. Perm CCI

40. Primorsk CCI (Vladivostok)

41. CCI of the Pskov region

42. CCI of the Rostov region

43. Ryazan CCI

44. CCI of Samara region

45. Saint-Petersburg CCI

46. Saratovskaya Gubernskaya CCI

47. CCI of the Republic of Sakha (Yakutia)

48. North V (Murmansk)

49. Smolensk CCI

50. CCI of Stavropol region

51. Tambov CCI

52. CCI of the Republic of Tatarstan

53. Tver CCI

54. Tomsk CCI

55. Tula CCI

56. Udmurt CCI

57. Ulyanovsk CCI

58. Ural CCI (Ekaterinbourg)

59. Central-Siberian CCI (Krasnoyarsk)

60. CCI of the Republic of Khakasia



61. CCI of the Khanty-Mansiysk Autonomous region

62. CCI of Chita region

63. CCI of the Chuvash Republic (Cheboksary)

64. South-Ural CCI (Chelyabinsk)

65. Yaroslavl CCI

66. CCI of the Russian Federation

67. Apsheronsk CCI

68. Armavir Local CCI

69. Balashikha CCI

70. Belorechensk CCI

71. Bratsk CCI

72. Dmitrov Interregional CCI

73. Dubna CCI

74. CCI of Dzerzhinsk

75. East Interdistrict CCI of Moscow region

76. CCI of the Free Economic Zone "Nakhodka"

77. Gubkinskaja CCI

78. Kamyshin CCI

79. CCI of Khimki

80. CCI of the city Korelev

81. CCI of Kronshtadt

82. Kropotkin Local CCI

83. Labinsk Local CCI

84. Magnitogorsk CCI

85. CCI of Naberezhnye Chelny and region "Zakamie"

86. Nizhny Tagil CCI

87. Novocherkassk CCI

88. Novorossiysk CCI

89. Novosibirsk city CCI

90. Novotroitsk CCI

91. Obninsk CCI

92. Podolsk CCI



93. CCI of Pushkin and Pavlovsk

94. CCI of Republic of North Ossetia - Alania

95. Reutov CCI

96. Rybinsk CCI

97. CCI of Sergiev Posad

98. Serpukhov CCI

99. Shachty CCI

100. Sochi CCI

101. Southeastern CCI of Republic of Tatarstan

102. Stary Oskol CCI

103. Taganrog Interregional CCI

104. Temryuk's Local CCI

105. CCI of Togliatti

106. Verkhnekamskaya CCI

107. Volzhsky CCI

108. Voronezh CCI

109. Yeisk Inter-district CCI

110. Zhukovsky CCI

111. Amur CCI

112. Kamchatka CCI

113. Kurgan CCI

114. CCI of Magadan

115. Sakhalin CCI

116. CCI of Moscow Area

SB - Salomonöarna / Solomon Islands: AVS

Solomon Islands Customs and Excise

*) WS - Samoa: GSP och AVS

Samoa Customs Department

ST - São Tomé och Príncipe / São Tomé and Príncipe: AVS

Direccao das Alfãndegas

SA - Saudiarabien / Saudi-Arabien: GSP

Ministry of Commerce



*) SN - Senegal: GSP och AVS

GSP: Direction du Commerce Extérior, Ministère du Commerce

AVS: Customs offices / Bureaux des douanes

SC - Seychellerna och underlydande områden/ Seychelles and dependencies: AVS

Customs Offices / Bureaux de Douanes

*) SL - Sierra Leone: GSP och AVS

Comptroller of Customs and Excise

AVS: Också reliefstämpel

SG - Singapore: GSP/ASEAN

Singapore Customs (SC) - Customs and Excise Department

Obs! Se anmärkningen i inledningstexten

SO - Somalia: AVS

Customs Offices / Bureaux de Douanes

LK - Sri Lanka: GSP

Department of Commerce

(Vid tillämpning av den särskilda stimulansordningen till skydd för arbetstagares

rättigheter, skall fält 4 vara försett med följande myndighets stämpel: "Department of Commerce, Ministry of
Commerce and Consumer Affairs".

Stämpeln har följande text :"ILO Conventions No. 29, No. 87, No. 98, No. 100, No. 105, No. 111,

No. 138, No. 182, Title III, Section 1, of Council Regulation (EC) No. 2501/2001".)

SH - St. Helena och underlydande områden /

St. Helena and dependencies: GSP och ULT

1. H.M. St. Helena Customs

2. The Administrator, Tristan da Cunha

3. St. Helena Agriculture and Forestry Department

KN - St. Kitts och Nevis / Saint Christopher and Nevis: AVS

Customs and Excise Department

LC - St. Lucia: AVS

Customs & Excise Department

PM - St. Pierre och Miquelon / St. Pierre and Miquelon: GSP och ULT

Service des Douanes, Territoire de Saint Pierre et Miquelon

VC - St. Vincent / St. Vincent & the Grenadines: AVS



Customs & Excise Department

*) SD - Sudan: GSP och AVS

Sudan Customs

SR - Surinam: AVS

Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen

SZ - Swaziland: GSP och AVS

GSP: Ministry of Foreign Affairs & Trade

AVS: Department of Customs and Excise of the Kingdom of Swaziland

Sockret har en egen stämpel vid export

ZA - Sydafrika / South Africa: GSP

South African Revenue Service (SARS)

Stämpeln: verksamhetsställets nummer

SY - Syrien / Syria: GSP

Ministry of Economy and Trade

TJ - Tadzjikistan / Tajikistan: GSP

Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Tajikistan

Stämpeltexten med kyrilliska bokstäver

*) TZ - Tanzania: GSP och AVS

Tanzania Customs

TD - Tchad / Chad: AVS

Bureaux de Douanes

TH - Thailand: GSP

Department of Foreign Trade

*) TG - Togo: GSP ochAVS

GSP: Ministere du Commerce, de l'Industrie, des Transports

et du Developpement de la Zone Franche

AVS: Bureaux des Douanes / Customs Offices

TO - Tonga: AVS

Collector of Customs, Customs Department

TT - Trinidad och Tobago / Trinidad and Tobago: GSP och AVS

Customs and Excise Division

TN - Tunisien: GSP



Bureaux des Douanes tunisiennes / Tunisian Customs Offices

Rektangulär stämpel med datum och verksamhetsställets namn och nummer

TM - Turkmenistan: GSP

Ministry of Trade and Foreign Economic Relations

Stämpeltexten på lokalt språk

TC - Turks- och Caicosöarna / Turks & Caicos Islands: GSP och ULT

Collector of Customs, Department of Customs

TV - Tuvalu: AVS

Customs Division, Ministry of Finance, Tuvalu Government

*) UG - Uganda: GSP och AVS

GSP: 1. Uganda Export Promotion Board

2. Uganda Revenue Authority

AVS: Customs and Excise Department

Också reliefstämpel

UA - Ukraina / Ukraine: GSP

Chamber of Commerce and Industry of Ukraine

Stämpeltexten kan också vara skriven med kyrilliska bokstäver

UY - Uruguay: GSP

1. Direccion General de Comercio Exterior

2. Direccion General de Comercio, Area Comercio Exterior

UZ - Uzbekistan: GSP

Agency for Foreign Economic Relations of the Republic of Uzbekistan

Stämpeln har texten på lokalt språk och verksamhetsställets namn

BY - Vitryssland / Belarus: GSP

Belarussian Chamber of Commerce and Industry: Minsk, Brest, Gomel, Grodno,

Mogilev, Vitebsk

Stämpeln har texten med kyrilliska bokstäver och verksamhetsställets nummer

*) VU - Vanuatu: GSP och AVS

Customs Offices / Bureaux de Douanes

**) VE - Venezuela: GSP

1. Ministerio de la Produccion y el Comercio

2. Ministerio de Industria y Comercio



VN - Vietnam: GSP

1. Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI)

2. Ministry of Trade / Ministere du Commerce

(vid bestyrkande av ursprungsintyg för export av skodon till gemenskapen)

Stämpeln har vietnamesisk text och verksamhetsställets namn

WF - Wallis- och Futunaöarna / Wallis and Futuna Islands: GSP och ULT

Service des Douanes, Territoire des Iles Wallis et Futuna

*) YE - Yemen: GSP

Yemeni Chambers of Commerce & Industry

*) ZM - Zambia: GSP och AVS

Zambia Revenue Authority, Customs & Excise

ZW - Zimbabwe / Zimbabwe: GSP och AVS

Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA)



Nr 119

Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
maj 2004
Tullstyrelsen fastställer med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) och artikel 171 i tillämpningsförordningen för
tullkodexen följande ändrade omräkningskurser. Dessa omräkningskurser skall tillämpas, om inte annat meddelas, på
varor som i Finland under tiden 26 - 31 maj 2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Melbourne AUD 1,7057

Ankara TRL 1858818,0

RV/MA, 95/010/24.5.2004



Nr 120

Ändringar till i 20 § bilskattelagen avsedda
omräkningskurser i maj 2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms, skall det vid omräkning av belopp
som uttryckts i utländsk valuta användas samma ändrade omräkningskurser, som publicerats i Tullstyrelsens cirkulär
nr 95/010/04. Dessa ändrade omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för vilka en
bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts under tiden 26 - 31 maj 2004.

RV/MA, 96/010/24.5.2004



Nr 121

Omräkningskurser som skall tillämpas vid
fastställande av tullvärdet i juni 2004
Tullstyrelsen bekräftar med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) följande omräkningskurser som baserar sig på
artikel 35 i tullkodexen och artiklarna 168-171 i tillämpningsförordningen och som skall tillämpas vid fastställande av
tullvärdet på importerad vara. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland
under tiden 1.6. - 30.6.2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,1945 USD).

New York USD 1,1945

Montreal CAD 1,6495

London GBP 0,6702

Stockholm SEK 9,0903

Oslo NOK 8,272

Köpenhamn DKK 7,4204

Reykjavik ISK 85,04

Zürich CHF 1,5328

Tokyo JPY 134,68

Melbourne AUD 1,7057

Hongkong HKD 9,1485

Pretoria ZAR 7,8024

Jeddah SAR 4,4242

Casablanca MAD 10,6562

Kuwait KWD 0,3484



Abu Dhabi AED 4,3537

Singapore SGD 2,0398

Bombay INR 50,142

Teheran IRR 10279,37

Kuala Lumpur MYR 4,5558

Beijing CNY 9,9232

Bangkok THB 48,171

Wellington NZD 1,9582

Tunis TND 1,5165

Ankara TRL 1858818,0

Kairo EGP 7,4304

Moskva RUB 32,25

Budapest HUF 251,55

Prag CZK 31,546

Valetta MTL 0,4141

Nicosia CYP 0,5625

Tallinn EEK 15,4816

Riga LVL 0,6526

Vilnius LTL 3,4289

Warszawa PLN 4,6641



Bratislava SKK 39,635

RV/MA, 97/010/24.5.2004



Nr 122

I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i juni
2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms skall det i juni 2004 vid omräkning
av belopp som uttryckts i utländsk valuta användas samma omräkningskurser, som finns publicerade i Tullstyrelsens
cirkulär nr 97/010/24.5.2004. Dessa omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för vilka en
bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts i juni 2004.

RV/MA, 98/010/24.5.2004



Nr 123

Antidumpningsåtgärder
Preliminär antidumpningstull på okoumé-kryssfaner med ursprung i Folkrepubliken Kina

Denna preliminära antidumpningstull, som införts genom kommissionens förordning (EG) nr 988/2004 (EUT nr L
181, 18.5.2004), tas ut vid import av okoumé-kryssfaner med Taric-nummer 4412 13 10 10. De tillämpliga tullarna
trädde i kraft den 19 maj 2004 och är följande:

Tillverkare Tull Taric-tilläggsnummer

Nantong Zongyi Plywood Co.
Ltd, Xingdong Town, Tongzhou
City, Jiangsu Province, Kina

12,0 % A526

Zhejiang Deren Bamboo-Wood
Technologies Co. Ltd, Linhai
Economic Development Zone,
Zhejiang, Kina

23,9 % A527

Zhonglin Enterprise (Dangshan)
Co. Ltd, Xue Lou Miao Pu,
Dangshan County, Anhui
Province, Kina

8,5 % A528

Jiaxing Jinlin Lumber Co, Ltd,
North of Ganyao Town, Jiashan,
Zhejiang Province, Kina

18,5 % A529

Alla andra företag 48,5 % A999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter ett en säkerhet ställs som motsvarar den preliminära tullen.

Provisorisk utjämningstull på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Indien

Denna provisoriska utjämningstull, som införts genom kommissionens förordning (EG) nr 1008/2004 (EUT nr L 183,
20.5.2004), tas ut vid import av grafitelektroder enligt Taric-nummer 8545 11 00 10 med en skenbar täthet av minst
1,65 g/cm3 och en elektrisk resistans av högst 6,0 µWm samt av nipplar som används för sådana elektroder enligt
Taric-nummer 8545 90 90 10. De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 21 maj 2004 och är följande:

Företag Provisorisk tull Taric-tilläggsnummer

Graphite India Limited (GIL)
Kolkatta, West Bengal

14,6 % A530

Hindustan Electro Graphite
(HEG) Limited, Noida, Uttar

12,8 % A531



Pradesh

Alla andra företag 14,6 % A999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter ett en säkerhet ställs som motsvarar den provisoriska tullen.

Preliminär antidumpningstull på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Indien

Denna preliminära antidumpningstull, som införts genom kommissionens förordning (EG) nr 1009/2004 (EUT nr L
183, 20.5.2004), tas ut vid import av grafitelektroder enligt Taric-nummer 8545 11 00 10 med en skenbar täthet av
minst 1,65 g/cm3 och en elektrisk resistans av högst 6,0 µWm samt av nipplar som används för sådana elektroder
enligt Taric-nummer 8545 90 90 10. De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 21 maj 2004 och är följande:

Företag Provisorisk tull Taric-tilläggsnummer

Graphite India Limited (GIL),
Kolkatta, West Bengal

5,7 % A530

Hindustan Electro Graphite
(HEG) Limited, Noida, Uttar
Pradesh

0 % A531

Alla andra företag 5,7% A999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter ett en säkerhet ställs som motsvarar den preliminära tullen.

Ändring av tillämpningsområdet för antidumpningstullen vid import av koks av stenkol i bitar med en
diameter över 80 mm med ursprung i Folkrepubliken Kina

Antidumpningstullken tillämpas vid import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm som klassificeras
enligt Taric-nummer 2704 00 19 10. Bitarnas diameter skall fastställas enligt ISO-standard 728: 1995.

Antidumpningstullen skall även tillämpas på koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm som försänds i
blandade partier innehållande både koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm och koks av stenkol i bitar av
mindre storlekar, såvida det inte kan fastställas att mängden koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm inte
utgör mer än 20 % av det blandade partiets nettotorrvikt.

Om koks som omfattas av antidumpningstullen importeras blandad med koks av stenkol i bitar av mindre storlekar
fastställs mängden av denna koks i enlighet med artiklarna 68 - 70 i tullkodexen. I de fall mängden koks av stenkol i
bitar med en diameter över 80 mm fastställs på grundval av prover skall dessa prover väljas ut i enlighet med
ISO-standard 2309:1980.

Observera att koks som används i masugnar inte omfattas av antidumpningstullen, oberoende av storleken på den.

Den tillämpliga tullen, 32,6 euro per ton nettotorrvikt, ändras inte. Tillämpningen av tullen har varit upphävd fr.o.m.
den 20 mars 2004 för en period av nio månader (se TMD nr 79/2004).

Rådets förordning (EG) nr 997/2004 om ändring av tillämpningsområdet finns publicerad i EUT nr L 183, 20.5.2004.
I samma förordning meddelas också att interimsöversynen gällande ovan nämnda antidumpningsåtgärder avslutas.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, nro 99/010/24.5.2004



Nr 124

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juni
2004
När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär
import, uppbärs då kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i juni 2004, utgörs kompansationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta
för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i april 2004 i den medlemsstat där den första av de processer
eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

på euroområdet 2,05 %

i Danmark 2,16 %

i Sverige 2,13 %

i Storbritannien 4,38 %

RV/MA, 100/010/25.5.2004



Nr 125

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission har rättat förordning (EG) nr 729/2004 av den 15 april 2004 (EUT nr L
113/2004) genom att i förordningens bilaga tillägga varor som anges i bilagan nedan. Varorna klassificeras i den
kombinerade nomenklaturen enligt bilagan. Rättelsen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i
Europeiska unionens officiella tidning, EUT nr 173/2004 av den 7 maj 2004. Den tillämpas således på varor som
tullklareras den 27 maj 2004 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader.

RV/HRO, 101/010/26.5.2004

Bilaga: EUT L 173, 7.5.2004, sid. 10



Nr 126

Antidumpningsåtgärder
På grund av utvidgningen av Europeiska unionen finns det skäl att anpassa antidumpningsåtgärderna så att de
täcker verkningarna av den ökade importen till marknaden från de nya medlemsstaterna. Förordningar och
beslut om detta finns publicerade i Europeiska unionens officiella tidningar L 182, 19.5.2004 och L 183,
20.5.2004.

1. Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av viss aluminiumfolie
med ursprung i Ryssland

Kommissionen får godta ett förslag till ett ändrat åtagande som ökar importvolymen i prisåtagandet om import av viss
aluminiumfolie (KN-nummer ex 7607 11 10) med ursprung i Ryssland. Rådets förordning nr 998/2004 trädde i kraft
21.5.2004.

2. Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av
färgtelevisionsmottagare med ursprung i Folkrepubliken Kina

Kommissionen får godta ett förslag till ett ändrat åtagande som ökar importvolymen av färgtelevisionsmottagare
(KN-nummer ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 och 8528 12 66) med ursprung i
Folkrepubliken Kina. Rådets förordning nr 999/2004 trädde i kraft 21.5.2004.

3. Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av kiselkarbid med
ursprung i bl.a. Ryska federationen och Ukraina

- Kommissionen kan godta ett förslag till ett ändrat åtagande som ökar importvolymen av kiselkarbid (Taric-nummer
2849 20 00 00) med ursprung i Ryssland.

- Antidumpningstull tillämpas inte vid import av produkter som producerats av företag som gjort ett åtagande, under
förutsättning att det vid överlåtelse till fri omsättning av kiselkarbid i fråga uppvisas en faktura som innehåller de
uppgifter som anges i bilaga 1 nedan. För att importen skall vara befriad från tull förutsätts även att de produkter som
deklarerats och uppvisas för tullen exakt motsvarar varubeskrivningen i fakturan. Rådets förordning nr 991/2004
trädde i kraft 20.5.2004.

- Nedan nämnda företags åtaganden har godtagits och därmed har importen av företagets produkter befriats från
antidumpningstull. Förutsättningen för befrielsen är en faktura enligt bilaga 1 nedan.

Land Företag Taric-
tilläggs-
nummer

Ukraina Tillverkad och såld av OJSC
"Zaporozhsky Abrasivny
Combinat", Zaporozje, Ukraina till
den första oberoende kund i
gemenskapen som fungerar som
importör

A 523

Kommissionens beslut nr 2004/498/EG som gäller detta trädde i kraft 21.5.2004 och tillämpas under sex månader.



4. Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av kaliumklorid med
ursprung i Ryssland, Ukraina och Vitryssland

- Antidumpningstull tillämpas inte vid import av produkter som producerats av företag som gjort ett åtagande, under
förutsättning att det vid överlåtelse till fri omsättning av kaliumklorid i fråga (Taric-nummer 3104 20 10 10, 3104 20
10 90, 3104 20 50 10, 3104 20 50 90, 3104 20 90 00, 3105 20 10 10, 3105 20 10 20, 3105 20 90 10, 3105 20 90 20,
3105 60 90 10, 3105 60 90 20, 3105 90 91 10, 3105 90 91 20, 3105 90 99 10 och 3105 90 99 20) uppvisas en faktura
som innehåller de uppgifter som anges i bilaga 2 nedan. För att importen skall vara befriad från tull förutsätts även att
de produkter som deklarerats och uppvisas för tullen exakt motsvarar varubeskrivningen i fakturan. Rådets förordning
nr 992/2004 trädde i kraft 20.5.2004.

- Nedan nämnda företags åtaganden har godtagits och därmed har importen av deras produkter befriats från
antidumpningstull. Förutsättningen för befrielsen är en faktura enligt bilaga 2 nedan.

Land Företag Taric-
tilläggsnummer

Vitryssland Tillverkad av Republican
Unitary Enterprise
Production Amalgamation
Belaruskali, Soligorsk,
Vitryssland, och såld av JSC
International Potash
Company, Moskva, Ryssland
eller Belurs
Handelsgesellschaft m.b.H,
Wien, Österrike, eller UAB
Baltkalis, Vilnius, Litauen, till
den första oberoende kund i
gemenskapen som fungerar
som importör

A518

Ryssland Tillverkad JSC Silvinit,
Solikamsk, Ryssland, och
såld av JSC International
Potash Company, Moskva,
Ryssland, tai Belurs
Handelsgesellschaft m.b.H,
Wien, Österrike, till den
första oberoende kund i
gemenskapen som fungerar
som importör

A519

Ryssland Tillverkad av JSC Uralkali,
Berezniki, Ryssland, och såld
Fertexim Ltd, Limassol,
Cypern, till den första
oberoende kund i
gemenskapen som fungerar
som importör

A520

Samtidigt förpliktas tullmyndigheterna att registrera importen i fråga.



Kommissionens förordning nr 1002/2004 om detta trädde i kraft den 21 maj 2004 och skall tillämpas under 12
månader

5. Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av ammoniumnitrat
med ursprung i Ryssland och Ukraina

- Antidumpningstull tillämpas inte vid import av produkter som producerats av företag som gjort ett åtagande, under
förutsättning att det vid överlåtelse till fri omsättning av ammoniumnitrat i fråga (KN-nummer 3102 30 90 och 3102
40 90 ) uppvisas en faktura som innehåller de uppgifter som anges i bilaga 3 nedan. För att importen skall vara befriad
från tull förutsätts även att de produkter som deklarerats och uppvisas för tullen exakt motsvarar varubeskrivningen i
fakturan. Rådets förordning nr 993/2004 trädde i kraft 20.5.2004.

- Nedan nämnda företags åtaganden har godtagits och därmed har deras import befriats från antidumpningstull.
Förutsättningen för befrielsen är en faktura enligt bilaga 3 nedan.

Land Företag Taric-
tilläggsnr

Ukraina Tillverkat och exporterat av OJSC
Azot, Tjerkassy, Ukraina till den
första oberoende kund i
gemenskapen som fungerar som
importör

A521

Ryssland Tillverkat av OJSC MCC
Eurochem, Moskva, Ryssland på
dess produktionsanläggning vid
JSC Nak Azot, Novomoskovsk,
Ryssland och sålt av Cumberland
Sound Ltd, Tortala, Brittiska
Jungfruöarna, till den första
oberoende kund i gemenskapen
som fungerar som importör

A522

Ryssland Tillverkat och exporterat av Joint
Stock Company Acron, Velikij
Novgorod, Ryssland eller Joint
Stock Company Dorogobuzh
Verkhnedneprovsky,
Smolenskregionen, Ryssland, till
den första oberoende kund i
gemenskapen som fungerar som
importör

A532

Samtidigt förpliktas tullmyndigheterna att registrera importen i fråga.

Kommissionens förordning nr 1001/2004 om detta trädde i kraft den 21 maj 2004 och skall tillämpas under sex
månader.

6. Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av kornorienterade
elektroplåtar med ursprung i Ryssland



- Antidumpningstull tillämpas inte vid import av produkter som producerats av företag som gjort ett åtagande, under
förutsättning att det, vid överlåtelse till fri omsättning av elektroplåtar i fråga (KN-nummer 7225 11 00 och ex 7226
11 00 ), uppvisas en faktura som innehåller de uppgifter som anges i bilaga 4 nedan. För att importen skall vara
befriad från tull förutsätts även att de produkter som deklarerats och uppvisas för tullen exakt motsvarar
varubeskrivningen i fakturan. Rådets förordning nr 989/2004 trädde i kraft 20.5.2004.

- Nedan nämnda företags åtaganden har godtagits och därmed har deras import befriats från antidumpningstull.
Förutsättningen för befrielsen är en faktura enligt bilaga 4 nedan.

Land Företag Taric-
tilläggsnummer

Ryssland Tillverkad av Novolipetsk
Iron & Steel Corporation,
Lipetsk, Ryssland och såld av
Stinol A.G., Lugano, Schweiz
till den första kund i
gemenskapen som fungerar
som importör

A 524

Ryssland Tillverkad av OOO Viz Stal,
Ekaterinburg, Ryssland och
såld av Duferco S.A.,
Lugano, Schweiz till den
första kund i gemenskapen
som fungerar som importör

A 525

Samtidigt förpliktas tullmyndigheterna att registrera importen i fråga.

Kommissionens förordning nr 1000/2004 om detta trädde i kraft den 21 maj 2004 och den skall tillämpas under sex
månader.

- Översynen gällande antidumpningstull vid import av elektroplåtar med ursprung i Ryssland har upphört avseende
företaget Novolipetsk Iron & Steel Corporation "NLMK".

Taric-tilläggskoder och antidumpningstull vid import av ryska elektroplåtar har ändrats på följande sätt:

Företag Tull Taric-
tilläggsnummer

OOO Viz - Stal, Ekaterinburg 14,7 % A516

Samtliga övriga 40,1 % A999

Rådets förordning nr 990/2004 trädde i kraft den 20 maj 2004.

Meddelanden om antidumpningsåtgärder i EUT, C-serien

- Vid import av magnesiumoxid (Taric-nummer 2519 90 90 10) med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn
inletts som gäller förlängningen av tillämpningstiden för antidumpningsåtgärderna (EUT nr C 138, 18.5.2004).



- Vid import av kornorienterade kallvalsade produkter av kisellegerat elektrostål (KN-nummer 7225 11 00 och 7226
11 00) med ursprung i Amerikas förenta stater och Ryska federationen har ett antidumpningsförfarande inletts. Vid
import av vissa kornorienterade elektroplåtar med ursprung i Ryssland har en interimöversyn inletts (EUT nr C 144,
28.5.2004).

- Vid import av termoplastiskt gummi av styrenbutadienstyrentyp (KN-nummer ex 4002 19 00, ex 4002 99 10 och ex
4002 99 90) med ursprung i Republiken Korea och Ryska federationen har ett antidumpningsförfarande inletts (EUT
nr C 144, 28.5.2004).

- Vid import av termoplastiskt gummi av styrenbutadienstyrentyp med ursprung i Taiwan har en interimöversyn inletts
(EUT nr C 144, 28.5.2004).

Tilläggsuppgifter: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, nr 105/010/31.5.2004

Bilaga 1

Följande uppgifter skall anges i fakturan för företagets försäljning av kiselkarbid till gemenskapen inom ramen för
åtagandet:

1. Rubriken FAKTURA FÖR VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE.

2. Namnet på det företag som avses i artikel 1 i kommissionens förordning [nr...] och som utfärdat fakturan.

3. Fakturans nummer.

4. Dag för utfärdande av fakturan.

5. Det Taric-tilläggsnummer som varorna på fakturan skall tullklareras under vid gemenskapens gräns.

6. Den exakta varubeskrivningen, med angivande av bl.a.

- det produktkodnummer (PCN) som används i samband med undersökningen och åtagandet (t.ex. PCN I, PCN ),

- en icke fackmässig beskrivning av den vara som avses med respektive produktkodnummer (t.ex. PCN 1, PCN 2),

- företagets produktkodnummer (CPC) (i tillämpliga fall),

- KN-nummer,

- kvantitet (i ton).

7. En beskrivning av försäljningsvillkoren, med angivande av bl.a.

- priset per ton,

- betalningsvillkor,

- leveransvillkor,

- sammanlagda rabatter och avdrag.

8. Namn på det företag som agerar som importör i gemenskapen och till vilket företaget direkt utfärdat den faktura
som åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande.

9. Namnet på den anställde vid det företag som utfärdat fakturan och följande undertecknade förklaring: "Jag intygar
härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna faktura
omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [företagets namn] och som godtagits av Europeiska
kommissionen genom förordning [nr....]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta. "



Bilaga 2

Följande uppgifter skall anges i fakturan för företagets försäljning av kaliumklorid till gemenskapen inom ramen för
åtagandet:

1. Rubriken FAKTURA FÖR VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE.

2. Namnet på det företag som avses i artikel 1 i kommissionens förordning [nr...] och som utfärdat fakturan.

3. Fakturans nummer.

4. Dag för utfärdande av fakturan.

5. Det Taric-tilläggsnummer som varorna på fakturan skall tullklareras under vid gemenskapens gräns.

6. Den exakta varubeskrivningen, med angivande av bl.a.

- det produktkodnummer (PCN) som används i samband med undersökningen och åtagandet (t.ex. PCN I, PCN 2),

- en icke fackmässig beskrivning av den vara som avses med respektive produktkodnummer,

- företagets produktkodnummer (CPC) (i tillämpliga fall),

- KN-nummer,

- kvantitet (i ton).

7. En beskrivning av försäljningsvillkoren, med angivande av bl.a.

- priset per ton,

- betalningsvillkor,

- leveransvillkor,

- sammanlagda rabatter och avdrag.

8. Namn på det företag som agerar som importör i gemenskapen och till vilket företaget direkt utfärdat den faktura
som åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande.

9. Namnet på den anställde vid det företag som utfärdat fakturan och följande undertecknade förklaring: "Jag intygar
härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna faktura
omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [företagets namn] och som godtagits av Europeiska
kommissionen genom förordning [nr &]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."

Bilaga 3

Uppgifter som skall anges på den faktura som åtföljer försäljning från företaget till gemenskapen av ammoniumnitrat
som omfattas av åtagandet:

1. Rubriken FAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE .

2. Namnet på det företag som nämns i artikel 1 i kommissionens förordning [nummer] och som utfärdat fakturan.

3. Fakturanummer.

4. Datum för utfärdandet av fakturan.

5. Det Taric-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna skall tullklareras vid gemenskapens gräns.

6. Exakt beskrivning av varorna, med bland annat följande uppgifter:



- produktkodnummer (PCN) för användning i samband med undersökningen och åtagandet (t.ex. PCN 1, PCN 2
osv.).

- beskrivning av varorna motsvarande respektive produktkodnummer (t.ex. PCN 1: ammoniumnitrat utan tillsatser
standardprodukt; PCN 2: ammoniumnitrat med tillsatser i särskilda blandningar osv.).

- företagets produktkodnummer (CPC) (i tillämpliga fall).

- KN-nummer.

- kvantitet (i ton).

7. Beskrivning av försäljningsvillkoren med bl.a. följande uppgifter:

- pris per ton.

- betalningsvillkor.

- leveransvillkor.

- sammanlagda rabatter och avdrag.

8. Namnet på det företag som agerar som importör i gemenskapen och till vilket fakturan som åtföljer varor som
omfattas av ett åtagande utfärdas direkt av det berörda företaget.

9. Namnet på den företrädare för företaget som har utfärdat fakturan samt följande undertecknade försäkran: "Jag
intygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna faktura
omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [företaget] och som godtagits av Europeiska
kommissionen genom förordning [nummer]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och
korrekta."

Bilaga 4

Följande uppgifter skall anges på den faktura som åtföljer företagets försäljning till gemenskapen av kornorienterade
elektroplåtar inom ramen för åtagandet:

1. Rubriken FAKTURA FÖR VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE .

2. Namnet på det företag som avses i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr [nummer] och som utfärdat
fakturan.

3. Fakturanummer.

4. Dag för utfärdande av fakturan.

5. Det TARIC-tilläggsnummer enligt vilket varorna på fakturan skall tullklareras vid gemenskapens gräns.

6. En exakt beskrivning av varorna, med bland annat följande uppgifter:

- det produktkodnummer (PCN) som används i samband med undersökningen och åtagandet (t.ex. PCN 1, PCN 2
etc.).

- en icke fackmässig beskrivning av den vara som avses med respektive produktkodnummer (t.ex. PCN 1:, PCN 2:
etc.).

- företagets produktkodnummer (CPC) (i tillämpliga fall).

- KN nummer.

- kvantitet (i ton).

7. En beskrivning av försäljningsvillkoren, med bland annat följande uppgifter:



- pris per ton.

- betalningsvillkor.

- leveransvillkor.

- sammanlagda rabatter och avdrag.

8. Namnet på det företag som agerar som importör i gemenskapen och till vilket företaget direkt utfärdat den faktura
som åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande.

9. Namnet på den anställde vid företaget som har utfärdat fakturan samt följande undertecknade försäkran: "Jag
intygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna faktura
omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [företagets namn] och som godtagits av Europeiska
kommissionen genom förordning (EG) nr [...]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och
korrekta."



Nr 127

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Del 1

Nya varukoder

(gäller fr.o.m. 06.05.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

0302 70 00 82 - - Annan:
   

0302 70 00 82 - - - Rom:
   

0302 70 00 82 - - - - Av blåfenad tonfisk
(Thunnus thynnus)

10.0; S:0
 

1

0302 70 00 83 - - - - Av atlantisk storögd tonfisk
(Thunnus obesus)

10.0; S:0
 

1

0302 70 00 84 - - - - Av svärdfisk (Xiphias
gladius)

10.0; S:0
 

1

0302 70 00 89 - - - - Annan 10.0; S:0
 

1

0302 70 00 92 - - - Annan:
   

0302 70 00 92 - - - - Av blåfenad tonfisk
(Thunnus thynnus)

10.0
 

1

0302 70 00 93 - - - - Av atlantisk storögd tonfisk
(Thunnus obesus)

10.0
 

1

0302 70 00 94 - - - - Av svärdfisk (Xiphias
gladius)

10.0
 

1

0302 70 00 98 - - - - Annan 10.0
 

1

0303 80 10 00 - - Fiskrom och mjölke för
framställning av
deoxiribonukleinsyra eller

   



protaminsulfat (NC023):

0303 80 10 10 - - - Av blåfenad tonfisk (Thunnus
thynnus)

0
 

1

0303 80 10 20 - - - Av atlantisk storögd tonfisk
(Thunnus obesus)

0
 

1

0303 80 10 30 - - - Av svärdfisk (Xiphias gladius) 0
 

1

0303 80 10 90 - - - Annat 0
 

1

0303 80 90 12 - - - - Av blåfenad tonfisk
(Thunnus thynnus)

10,0; S:0
 

1

0303 80 90 14 - - - - Av atlantisk storögd tonfisk
(Thunnus obesus)

10,0; S:0
 

1

0303 80 90 16 - - - - Av svärdfisk (Xiphias
gladius)

10,0; S:0
 

1

0303 80 90 93 - - - - Av blåfenad tonfisk
(Thunnus thynnus)

10,0
 

1

0303 80 90 95 - - - - Av atlantisk storögd tonfisk
(Thunnus obesus)

10,0
 

1

0303 80 90 97 - - - - Av svärdfisk (Xiphias
gladius)

10,0
 

1

0305 10 00 50 - - Av blåfenad tonfisk (Thunnus
thynnus)

13,0
 

1

0305 10 00 60 - - Av atlantisk storögd tonfisk
(Thunnus obesus)

13,0
 

1

0305 10 00 70 - - Av svärdfisk (Xiphias gladius) 13,0
 

1

Undernumren 0302 70 00 91 (2), 0302 70 00 91 (3) och 0302 70 00 99 (3) har upphört att gälla.

(gäller fr.o.m. 1.1.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

BilagaUndernumren 7202 41 10 10 och 7202 41 10 90 stryks, eftersom de var felaktiga.



Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

2920 90 10 20 - - - Diallyl-(2,2'-
oxidietyl)dikarbonat

6,5; S:0
 

1, 4, 5

3815 90 90 87 - - - Reaktionsinitiator, bestående
av diisopropylperoxidikarbonat, i
form av en lösning i diallyl-(2,2'-
oxidietyl)dikarbonat

6,5; S:0
 

1, 5

5404 10 90 50 - - - Monofilament av polyester
eller polybutentereftalat, med en
längdvikt av minst 67 decitex och
med ett största tvärmått av högst 1
mm (TEXT125B)

4,0; S:0; K:0
(092501) (TM001)

 
1, 5

Del 2

Nya varukoder

(gäller fr.o.m. 1.3.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

7202 41 90 20 - - - - Innehållande mer än 60
viktprocent krom

4,0
 

1

Undernummer 7202 41 90 10 stryks, eftersom de var felaktiga.

(gäller fr.o.m. 30.4.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

8305 10 00 12 - - - Avsända från Thailand 2,7
 

1, 2, 5

8305 10 00 22 - - - Avsända från Thailand 2,7
 

1, 2, 5

(gäller fr.o.m. 1.5.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-

Bilaga



enhet

8522 90 59 95 - - - - - - - Mönsterkort med
monterade elektroniska kretsar
med en driftspänning av 12 V,
avsedda att användas vid
tillverkning av televisionsapparater
kombinerade med video- eller
DVD-enheter (TN 003)

4,0; S:0
 

1, 5

8522 90 59 96 - - - - - - - Komponent bestående av
åtminstone en flexibel tryckt krets,
en styrkrets för laserenhet och en
integrerad krets för
signalomvandlare

4,0; S:0
 

1, 5

8522 90 98 46 - - - - - - Optiskt läshuvud för
CD-spelare, bestående av en
laserdiod, en integrerad krets för
fotodetektor och en stråldelare

4,0; S:0
 

1, 5

8522 90 98 47 - - - - - - Laseroptiska drivenheter
(sk. "mecha units") för inspelning
och/eller återgivning av digitala
bild- och/eller ljudsignaler,
bestående av minst en laseroptisk
läs- och/eller skrivenhet, och en
likströmsmotor, även med
mönsterkort för styrning av
drivmekanismen, avsedda att
användas vid tillverkning av
produkter enligt nr 8519, 8520,
8521, 8526, 8527, 8528 eller 8543
(TN 003)

4,0; S:0
 

1, 5

8529 90 72 30 - - - - - Analoga komponenter för
inspelning och återgivning av ljud,
bestående av ett in- och
avspelningshuvud, ett kassettdäck,
en elektrisk spindelmotor, en
mekanism för byte av
bandtransportriktning samt chassi

3,0; S:0
 

1, 5

8529 90 72 40 - - - - - Avstämningsenhet som
omvandlar högfrekvenssignaler till
mellanfrekvenssignaler, avsedda att
användas vid tillverkning av
televisionsapparater (TN003)

3,0; S:0
 

1, 5

8529 90 81 42 - - - - - - - Kyldon och kylflänsar av
aluminium, avsedda för
upprätthållande av

5,0; S:0
 

1, 5



drifttemperaturen hos transistorer
och integrerade kretsar i
televisionsapparater (TN003)

8536 50 11 32 - - - - - - Mekanisk tact-omkopplare
(tactswitch) för sammankoppling
av elektroniska kretsar, avsedda för
en driftspänning på högst 60 V och
en strömstyrka på högst 50 mA,
avsedda att användas vid
tillverkning av televisionsapparater
(TN003)

2,3; S:0
 

1, 5

8536 50 80 98 - - - - - Mekanisk tryckknapp för
sammankoppling av elektroniska
kretsar, avsedd för en driftspänning
av minst 220 V men högst 250 V
och för en strömstyrka av högst 5
A, avsedd att användas vid
tillverkning av televisionsapparater
(TN003)

2,3; S:0
 

1, 5

8548 90 90 45 - - - - Laseroptiska drivenheter (sk.
"mecha units") för inspelning
och/eller återgivning av digitala
bild- och/eller ljudsignaler,
bestående av minst en laseroptisk
läs- och/eller skrivenhet, och en
likströmsmotor, även med
mönsterkort för styrning av
drivmekanismen, avsedda att
användas vid tillverkning av
produkter enligt nr 8519, 8520,
8521, 8526, 8527, 8528 eller 8543
(TN 003)

2,7; S:0
 

1, 5

Fotnotsförteckning

Nya fotnoter

(gäller fr.o.m. 30.4.2004)

CD 390

Importerade produkter som deklareras enligt detta TARIC-tilläggsnummer skall vara befriade från
antidumpningstullar om de tillverkas, avsänds och faktureras direkt av det företag som nämns i TARIC-
tilläggsnummer till den första oberoende kunden i gemenskapenunder förutsättning att produkterna åtföljs av en
handelsfaktura som innehåller åtminstone de uppgifter som anges nedan:
1. Rubriken "FAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE".
2. Namnet på det företag som nämns i TARIC-tilläggsnumret och som utfärdat fakturan.
3. Fakturanummer.
4. Dag för utfärdande av fakturan.
5. Det TARIC-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna skall tullklareras vid gemenskapens gräns.6. En
exakt beskrivning av varorna med bland annat följande uppgifter:
- Produktkodnummer (Product Code Number, PCN).



- Beskrivning av varorna motsvarande produktkodnumret.
- Företagets produktkodnummer (Coompany Product Code number, CPC).
- KN-nummer.
- Kvantitet (i ton).
7. Beskrivning av försäljningsvillkoren med bl.a. följande uppgifter:
- Pris per ton.
- Betalningsvillkor.
- Leveransvillkor.
- Sammanlagda rabatter och avdrag.
8. Namnet på det importerande företag till vilket fakturan utfärdats direkt av det berörda företaget.
9. Namnet på den företrädare för företaget som har utställt åtagandefakturan samt följande undertecknade försäkran:
"Jag intygar härmed att [företagets namn] försäljning för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som
avses i denna faktura omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [företagets namn] och som
godtagits av Europeiska kommissionen genom [beslut 2004/.../EG]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är
fullständiga och korrekta."
Importer skall även åtföljas av ett certifikat över den kemiska analysen för varje grad av produkten specificerad på
handelsfakturan.
Befrielse från tull skall också förutsätta att de varor som deklareras och visas upp för tullen exakt motsvarar
varubeskrivningen i handelsfakturan och i certifikatet över den kemiska analysen.

(gäller fr.o.m. 1.5.2004):

TM 578

Med undantag från titel II, delarna A och B i förordning (EG) nr 1439/95, så krävs ingen importlicens för att dra
fördel av följande tullkvoter:
09.2101, 09.2102, 09.2011, 09.2111, 09.2112, 09.2014, 09.2115, 09.2116, 09.1922, 09.2119, 09.2120, 09.0790,
09.5931, 09.5932, 09.1763, 09.5935, 09.5936, 09.5937, 09.5874, 09.5939, 09.5882, 09.2121, 09.2122, 09.0781,
09.2125, 09.2126, 09.0693, 09.2129, 09.2130, 09.0690, 09.2131, 09.2132, 09.0227, 09.2141, 09.2145, 09.2149,
09.1622, 09.2161, 09.2165, 09.1626, 09.2171, 09.2175, 09.2015, 09.2181, 09.2019, 09.2109, 09.2110, 09.2013,
09.2105, 09.2106, 09.2012.

Texten i följande fotnoter ändras

(gäller fr.o.m. 30.4.2004):

TM 519

Utrustning som kan användas för internt förtryck eller terrorism (med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt
2004/423/GSP om restriktiva åtgärder mot Birmania/Myanmar) (Rådets förordning (EG) nr 798/2004 - EGT L 125).

(gäller fr.o.m. 6.5.2004):

TM 486

Denna restriktion skall inte gälla för kvantiteter för vilka det på ett tillfredsställande sätt kan visas för behöriga
nationella myndigheter att de var under transport till gemenskapen den 06.05.2004 och att de övergick till fri
omsättning senast fjorton dagar efter denna tidpunkt.

Förfrågningar:

Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307,

Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och

Päivi Suuronen, tfn 020 492 6309 eller

e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

RV/LK, 104/010/28.5.2004



Nr 128

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 25 maj 2004 avförts ur den förteckning som Tullstyrelsen
publicerar över registrerade kunder:

på firmans egen begäran:

Amer-Tupakka Oy (1020197-3)

Tuusula 2733-4

A-More Space Oy (1816575-1)

Espoo 8985-4

Hoyer Finland Oy (0766808-9)

Helsinki 1168-4

Yrjö Heinonen Oy (0398362-0)

Valkeala 4213-5

A- Kekäläinen Oy (0511681-1)

Espoo 1381-3

Nykykaihdin Oy (0620489-9)

Helsinki 3899-2

Point Product Oy (0521213-3)

Hyvinkää 8893-0

På grund av
likvidation:



Oy Wulff Ab (0477432-9)

Vantaa 2991-8

MJA/TRH,103/010/26.05.2004



Nr 129

Ändring av lagen om accis på flytande bränslen
(394/2004)
Lagen om accis på flytande bränslen ändras fr.o.m. 1 september 2004. I enlighet med riksdagens beslut upphävs i
lagen av den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 2 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt ändras
2 § 1 mom. 6 och 8 punkten, 6 a § 1 mom. samt den accistabell som utgör bilaga till lagen.

Vid graderingen av skatten på motorbränslen utgör blyhalten efter lagändringen inte längre något kriterium utan det är
svavelhalten i bränslet som avgör. I fortsättningen utgörs produktgrupperna för motorbensin av reformulerad svavelfri
och annan typ. Motsvarande produktgrupper för dieselolja är svavelfri och annan typ. Svavelfritt bränsle får innehålla
högst 10 milligram svavel per ett kilogram bränsle.

Lagändringen träder i kraft den 1 september 2004.

AS, 106/010/7.6.2004

Bilaga: Lagen om ändring av lagen om accis på flytande bränslen (394/2004)



Nr 130

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 1 juni 2004 på grund av likvidation avförts ur den förteckning
som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Oy Scanweb Ab (0880092-6)

Kouvola 9538-0

MJA/TRH, 107/010/1.6.2004



N:o 131

Ryska tullkontor där ATA-carnet godkänns
Nedan står en lista över de tullkontor i Ryssland där man i samband med tullklarering godkänner ATA-carnet
-dokument. Tullkontoren mot den finska gränsen har understrukits och skrivits med fet stil. Det finska tullkontorets
namn står efter det ryska tullkontorets namn.

1 Seaport Vladivostok Customs point 11 , Strelnikova street, Vladivostok, Primorskiy region, 690065 --
Sjötullen

2 Artemovskiy Customs point 4 1, Frunze street, Artem, Primorskiy region,692760

3 Marine port Petropavlovsk-Kamchatskiy Customs point 11 8, Leningradskaya street, Petropavlovsk -
Kamchatskiy, 683003 -- Sjötullen

4 Uzhno-Sakhalinsk Customs point 5 1, Pogranichnaya street, Uzhno-Sakhalinsk, Sakhalinsk region, 693000

5 Blagoveshenskiy Customs point 150, Pionerskaya street, Blagoveshensk, Amursk Region, 675002

6 Khabarovskiy Customs point 1, Voronezhskiy proezd, Khabarovsk, 680042

7 Pulkovskaya Customs Airport Pulkovo-2, Saint-Petersburg, 1 9621 0 -- Flygtullen

8 Customs point Airport Pulkovo Airport Pulkovo-2, Saint-Petersburg, 1 9621 0 -- Flygtullen

9 Customs point Ivangorod 8, Kengissepskoe highway, Ivangorod, Leningradskiy region, 1 88490

10 Saint-Petersburg Customs, Vasileostrovskiy Customs point, 1 03, Bolshoy prospect, Vasilievskiy island, Saint-
Petersburg, 1 991 06

11 Sortavalskaya Customs, Customs point Vyartsilya 8, Komsomolskaya street, Sortovala, Karelia Republic,
186790 - Niirala tull - NIIRALA

12 Baltiyskaya Customs: customs point for document completion 4, Gapsalskaya street, Saint-Petersburg, 1 98035

13 Baltiyskaya Customs: customs point for preliminary operations A 1 7, Road to Turukhtannye islands,

Saint-Petersburg, 1 98096

14 Borisoglebsk Customs point Village Nikel, Murmansk region, 1 84420

15 Murmansk Customs point 1 9, Portoviy proezd, Murmansk, 1 83024

16 Lotta Customs point Lotta , Kolskiy district, Murmansk region, 184354 -- Rajajooseppi tull, Ivalo

17 Airport Murmansk, Customs point Airport Murmansk, Murmashi, Kolskiy district, Murmansk region,
184364 -- Flygtullen

18 Salla Customs point Salla, Candalakshinskiy district, Murmansk region, 184050 -- Salla tull Kelloselkä

1 9 Torfianovka Customs point , Vyborg Customs Torfianovka, Vyborgskiy district, Leningradskiy region, 1
88900 --Vaalimaa tull, Vaalimaa,

20 Svetogorsk Customs point 4, Vokzalnaya street, Svetogorsk, Vyborgskiy district, Leningradskiy region,
18896 1-- Imatra tull, Imatra

21 Prionezhskiy Customs point 25, Engelsa street, Pertozavodsk, Karelia Republic, 1 85028

22 Shumilkino Customs point Village Shumilkino, Panikovskaya volost, Pecherskiy district, Pskov Region, 18 15 12



23 Yubulinka Customs point Village Yubulinka , Gavru, Putalkovskiy district, Pskov Region, 1 81 51 2

24 Chernushevskoe Customs point Nemanskaya Customs 1, Kaliningradskaya street, Chernushevskoe, Nesterovskiy
district, Kaliningrad Region, 238012

25 Sovetskiy Customs point 1 5, Iskra street, Sovetsk, Kaliningrad Region, 238700

26 Kaningradskiy Customs point 1B, Turukhanskaya street, Kaliningrad, 236008

27 Airport Kaliningrad Customs point Airport, village Khrabrovo, Gurevskiy district, Kaliningrad Region,
2383 15 -- Flygtullen

28 Seaport Kaliningrad 1, the 5 th Prichalnaya street, Kaliningrad 236003 -- Sjötullen

29 Manonovskiy Customs point 1, Privokzalnaya street, Mamonovo, Kaliningrad Region, 238450

30 Bagrationovsk Customs point 6, Drushby street, Bagrationovsk, Kaliningrad Region, 238420

31 Central excise Customs point ( Endast värdefulla metaller, stenar och ädelstenar) 38, Kondratievskiy pr., Saint-
Petersburg, 195 108

32 Nekhoteevka Customs point Nekhoteevka , Zhuravlevka, Belgorodskiy district, Belgorod region, 308594

33 Belgorod East Customs point 2 1, Mirnaya street, Belgorod, 308025

34 Sevsk Customs point 64, Turgenev steet, Sevsk, Byansk Region, 24244035 Left-bank Customs point A 148,
Dmitrov street, Voronezh, 3941 40

36 Kursk Customs point 4, Ekspeditsionnaya street, Kursk, 305044

37 Yasenevskiy Customs point, Moscow West Customs Possession 4, 38 kilometre of Moscow Ring Road

38 Butovskiy Customs point, Moscow West Customs 26 km, Varshavskoe highway, Moscow,

113623

39 Kashirskiy Customs point , Moscow SouthCustoms 16, General Belov street, Moscow, 11 5563

40 Vystavochniy Customs point, Moscow North Customs 2, 14, Krasnogvardeiysky proezd, Moscow,123 100

41 Pervomayskiy Customs point, Moscow East Customs 13, Elektrodnaya street, Moscow, 111 542

42 Dmitrov Customs point 1 0, Dubnenskaya street, Dmitrov, Moscow region, 14 1800

43 Sergievo-Posadskiy Customs point A 48, Mozhayskoe highway, Sergiev Posad, Moscow region,

44 Zadneprovskiy Customs point (specialized ) Smolensk Customs 105, Lavochkina street, Smolensk, 21 4032

45 Specialize Customs point , Central excise Customs (Moscow) (Endast värdefulla metaller, stenar och ädelstenar)
1 2, Smolnaya street, Moscow, 1 25493

46 Moscowskiy Customs point A 302, Moscow highway, Nishniy Novgorod, 603092

47 Airport Samara Customs point International airport Samara, village Bereza, Samara region, 44390 1 --
Flygtullen

48 Zavodskoy Customs point 1 , Markina street, Saratov, 4 10048

49 Kazanskiy Customs point 1 44, Orenburgskiy trakt street, Kazan, 420 138

50 Tolyattinskiy Customs point A 20, Novopromushlennaya street, Toliatty, Samara region, 443901

51 Sverdlovsk Customs point 46, Hasan heroes street, Perm, 61 4064



52 Orenburg Customs point 20, Shevchenko street, Orenburg, 460005

53 Ufimskiy Customs point 63, B. Ibragimova street, Ufa, 450006

54 Osdshonikidzevskiy Customs point A 20, Sovkhoznaya street, Ekaterinburg, 6201 35

55 Ekaterinburgskiy railway Customs point 13, Cheluskintsev street, Ekaterinburg, 620027

56 Airport Koltsovo (Ekaterinburg) Customs point Airport Koltsovo, 4, Vecherniy pereulok,

Ekaterinburg, 62091 0 -- Flygtullen

57 Chelyabinskiy Customs point 54, Troitskiy traktat, Chelyabinsk, 454 000

58 Irkutskiy Customs point 5, Erbanova street, Irkutsk, 664046

59 Krasnoyarskiy Customs point 38, Telmana street, Krasnoyarsk, 660073

60 Karasukskiy Customs point 44, Kutuzova street, Karasuk, Novosibirskaya oblast, 63281 0

61 Novosibirskiy Customs point 12, Aviatsionnaya street, Ob, Novosibirsk region, 6331 00

62 Tolmachevskiy Customs point Airport Tolmachevo, Ob 4, Novosibirsk region, 6331 04 -- Flygtullen

63 Rostovskiy Customs point 5, Novocherkasskoe highway , Aksaiskiy district, Rostov region, 3465 17

64 Sovetskiy Customs point 11 , 25th October street, Volgograd, 40011 9

65 Novorossiysk Customs A 47, Sukhumskoe highway, Novorossiysk, Krasnodarskiy Region, 353900

66 Krasnodarskiy cusoms point 77, Moscowskaya street, Krasnodar, 35001 5

67 Sheremetevo Customs Sheremetevo CARGO, airport Sheremetevo-2, Moscow, 1 24340 -- Flygtullen

68 Sheremetevo Customs # 9 "AIRPORT-MOSCOW", airport Sheremetevo-2, Moscow, 1 24340 -- Flygtullen

69 Sheremetevo Customs # 10 airport Sheremetevo-2, Moscow, 1 24340 -- Flygtullen

70 Airport Domodedovo (cargo) Customs point International airport Domodedovo, Moscow, 1 03225 --
Flygtullen

71 Airport Domodedovo (passenger) Customs point Int.nat. airport Domodedovo, Moscow, 1 03225 --
Flygtullen

72 Airport Vnukovo Customs 1, 2, Second Reisovaya street, Moscow, 11 9027 -- Flygtullen

Mera information:

Centralhandelskammaren: avdelningschef Marja-Liisa Peltola, tfn (09) 6969 6625

JS/Hel, 108/010/9.6.2004



Nr 132

Paneuropeisk kumulation; import av produkter med ursprung i
gemenskapen från avtalsländerna med förmånsbehandling

Kommissionen har kommit överens med Schweiz om att produkter med ursprung i gemenskapen även i fortsättningen
kan importeras från avtalsländerna till gemenskapen med förmånsbehandling, när produkterna är industrivaror enligt
HS-kapitlen 25-97. På bearbetade jordbruksprodukter och basjordbruksprodukter tillämpas förfarandet däremot
endast när eftergifterna gäller både import till gemenskapen och export till Schweiz. Om det i det berörda avtalet
bestäms att förmånen endast gäller jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz, kan behandlingen inte beviljas för
produkter med ursprung i gemenskapen. Kommissionen förväntas ge anvisningar om på vilka produkter förfarandet
kan tillämpas vid import till gemenskapen.

Som ursprungsland för produkter med ursprung i gemenskapen skall man i fält 16 och 34 a på tulldeklarationen ange
Schweiz, när detta förfarande tillämpas. I fält 36 anges 300 som kod för förmånsbehandling.

Kommissionen anser däremot att ursprungsbaserad förmånsbehandling inte kan tillämpas efter den 1 juni 2004 vid
import från Bulgarien och Rumänien på produkter som har ursprung i gemenskapen. I fråga om dessa kan tullbefrielse
beviljas vid import tillbaka till gemenskapen t.ex. med stöd av bestämmelserna gällande returvaror.

Vid import från EES-länderna (Norge, Island, Liechtenstein) anges i regel EES som ursprungland i urspungsintyget,
och då förekommer inga motsvarande problem med returvaror, utan produkterna omfattas av normal
EES-behandling.

Närmare information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

MJK/TS, 110/010/21.6.2004



Nr 133

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Del 2

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 21.5.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

8545 11 00 00 - - Av sådana slag som används i ugnar:

8545 11 00 10 - - - Grafitelektroder av det slag som används
för elektriska ljusbågsugnar, med en skenbar
täthet av minst 1,65 g/cm3 och en elektrisk
resistans av högst 6,0 µWm

2,7 1, 2, 5

8545 11 10 90 - - - Andra 2,7 1, 5

8545 90 90 10 - - - Nipplar som används för grafitelektroder
av det slag som används för elektriska
ljusbågsugnar, med en skenbar täthet av minst
1,65 g/cm3 och en elektrisk resistans av högst
6,0 µWm

2,7 1, 2, 5

Fotnotsförteckning

Nya fotnoter (gäller fr.o.m. 21.5.2004):

CD 391

Importerade produkter som deklareras enligt detta TARIC-tilläggsnummer skall vara befriade från antidumpningstullar under förutsättning att
produkterna åtföljs av en handelsfaktura som innehåller åtminstone de uppgifter som anges nedan:
1. Rubriken "FAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE".
2. Namnet på det företag som nämns i TARIC-tilläggsnumret och som utfärdat fakturan.
3. Fakturanummer.
4. Dag för utfärdande av fakturan.
5. Det TARIC-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna skall tullklareras vid gemenskapens gräns.
6. En exakt beskrivning av varorna med bland annat följande uppgifter:
- Det produktkodnummer (PCN) som används i samband med undersökningen och åtagandet (t.ex. PCN 1, PCN 2 etc.).
- En icke fackmässig beskrivning av den vara som avses med respektive produktkodnummer (t.ex. PCN1:, PCN 2: etc.).
- Företagets produktkodnummer (CPC) (i tillämpliga fall).
- KN-nummer.
- Kvantitet (i ton).
7. Beskrivning av försäljningsvillkoren med bl.a. följande uppgifter:
- Pris per ton.
- Betalningsvillkor.
- Leveransvillkor.
- Sammanlagda rabatter och avdrag.
8. Namnet på det företag som agerar som importör i gemenskapen och till vilket företaget direkt utfärdat den faktura som åtföljer de varor som
omfattas av ett åtagande.
9. Namnet på den företrädare för företaget som har utställt åtagandefakturan samt följande undertecknade försäkran:
"Jag intygar härmed att [företagets namn] försäljning för direkt export till  Europeiska gemenskapen av de varor som avses i  denna faktura
omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [företagets namn] och som godtagits av Europeiska kommissionen genom [...].
Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."
Befrielse  från  tull  skall  också  förutsätta  att  de  varor  som deklareras  och visas  upp  för  tullen  exakt  motsvarar  varubeskrivningen i
handelsfakturan.



TM 581

Antidumpningstullen skall även tillämpas på koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm som försänds i blandade partier innehållande
både koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm och koks av stenkol i bitar av mindre storlekar, såvida det inte kan fastställas att
mängden koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm inte utgör mer än 20 p av det blandade partiets nettotorrvikt. Mängden koks av
stenkol i bitar med en diameter över 80 mm som ingår i blandningar kan fastställas på grundval av prover i enlighet med artiklarna 68-70 i
rådets förordning (EEG) nr 2913/92. I de fall mängden koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm fastställs på grundval av prover
skall dessa prover väljas ut i enlighet med ISO-standard 2309:1980.

TM 582

Mot bakgrund av klargörandet i förordning (EG) nr 997/2004 och efter att ha mottagit en vederbörligen styrkt begäran från importörerna kan
medlemsstaternas tullmyndigheter göra en ny bedömning av den import av den berörda produkten som skett mellan den 16 december 2000 och
den 19 mars 2004.

TN 076

Bitarnas diameter skall fastställas i enlighet med ISO-standard 728:1995.

Förfrågningar:

Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och Päivi Suuronen, tfn 020 492 6309 eller

e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

KH/LK, 109/010/15.6.2004



Nr 134

Dumpningsundersökning vid import av kinesiska klädtyger

Vid import av appreterade klädtyger av polyesterfilament med ursprung i Folkrepubliken Kina (KN-nummer 5407 52
00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 och 5407 69 90) har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts.

Ett tillkännegivande om antidumpningsförfarandet finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 160,
17.6.2004.

Mera information:

Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, nr 111/010/21.6.2004



Nr 135

Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i juni 2004

Tullstyrelsen fastställer med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) och artikel 171 i tillämpningsförordningen för
tullkodexen följande ändrade omräkningskurs. Denna omräkningskurs skall tillämpas, om inte annat meddelas, på
varor som i Finland den 30 juni 2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Pretoria ZAR 7,326

RV/MA, 114/010/24.6.2004



Nr 136

Ändring till i 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i juni 2004

När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms, skall det vid omräkning av belopp
som uttryckts i utländsk valuta användas samma ändrade omräkningskurs, som publicerats i Tullstyrelsens cirkulär nr
114/010/04. Denna ändrade omräkningskurs skall användas vid beskattning av fordon för vilka en
bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts den 30 juni 2004.

RV/MA, 115/010/24.6.2004



Nr 137

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet i juli
2004

Tullstyrelsen bekräftar med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) följande omräkningskurser som baserar sig på
artikel 35 i tullkodexen och artiklarna 168-171 i tillämpningsförordningen och som skall tillämpas vid fastställande av
tullvärdet på importerad vara. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland
under tiden 1.7. - 31.7.2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,2043 USD).

New York USD 1,2043

Montreal CAD 1,6339

London GBP 0,6621

Stockholm SEK 9,1295

Oslo NOK 8,325

Köpenhamn DKK 7,4133

Reykjavik ISK 84,8

Zürich CHF 1,5113

Tokyo JPY 130,99

Melbourne AUD 1,7449

Hongkong HKD 9,2465

Pretoria ZAR 7,326

Jeddah SAR 4,4609

Casablanca MAD 10,6522

Kuwait KWD 0,3513



Abu Dhabi AED 4,3896

Singapore SGD 2,0612

Bombay INR 51,201

Teheran IRR 10431,08

Kuala Lumpur MYR 4,5931

Beijing CNY 10,0039

Bangkok THB 48,933

Wellington NZD 1,9139

Tunis TND 1,5224

Ankara TRL 1802500,0

Kairo EGP 7,4812

Moskva RUB 32,576

Budapest HUF 253,0

Prag CZK 31,54

Valetta MTL 0,4133

Nicosia CYP 0,5582

Tallinn EEK 15,4816

Riga LVL 0,6504

Vilnius LTL 3,4289

Warszawa PLN 4,5319



Bratislava SKK 39,44

RV/MA, 116/010/28.6.2004



Nr 138

I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i juli 2004

När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms skall det i juli 2004 vid omräkning
av belopp som uttryckts i utländsk valuta användas samma omräkningskurser, som finns publicerade i Tullstyrelsens
cirkulär nr 116/010/28.6.2004. Dessa omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för vilka en
bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts i juli 2004.

RV/MA, 117/010/28.6.2004



Nr 139

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld
som uppstår i juli 2004

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär
import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i juli 2004, utgörs kompansationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta
för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i maj 2004 i den medlemsstat där den första av de processer
eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är

på euroområdet 2,09 %

i Danmark 2,19 %

i Sverige 2,14 %

i Storbritannien 4,52 %

RV/MA, 113/010/23.6.2004



Nr 140

Tullstyrelsen Föreskrift

Dnr
2/099/01

Datum
8.1.2001

Författningsgrund
Artikel 38 och 161 i tullkodexen,
4 § 2 mom. tullagen,
1 a §, 70 § 1 mom. 1-4 punkten och 101 § mervärdesskattelagen,
4 och 6 § lagen om påförande av accis,
8, 18 och 27 § lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Giltighetstid
28.6.2004 - 31.12.2005
Genom föreskriften ersätts Tullstyrelsens beslut dnr 2/099/2001 (TMD 23/2001)

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, deklaranter och transportmedlens befälhavare

Ändring av Tullstyrelsens beslut om tullvägar och allmänna trafikplatser

I punkt 3 i förteckningen över allmänna trafikplatser stryks det tillfälliga lagret på Sotkankatu i Lahtis, beläget inom
Södra tulldistriktet.

TE/HL, 118/010/28.6.2004



Bilaga 1

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR QUOTA

Member State: Finland

Part I

1. Combined nomenclature code:

2. Precise product description taking into account customs tariff criteria:

 

3. Further information including commercial denomination, packaging,
mode of operation, intended use of the imported product, type of product
in which it is to be incorporated and end-use of that product:

4. Declaration by the interested party that the imported products are not
the subject of an exclusive trading agreement (join extra sheet):

5. (a) Name and addresses of firms known in the Community or in a third
country with preferential tariff arrangements approached with a view to
the supply of identical, equivalent or substitute products:

(b) Dates and results of these approaches:

(c) Reasons for the unsuitability of the products of these firms for the
purpose in question:

6. Special remarks (e.g. indication of similar or old suspension or quota,
indication on existing binding tariff information...):

Bilaga 2

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR QUOTA

Member State: Finland

Part II

1. Combined nomenclature code:



2. Request submitted by: National Board of Customs

Address: Box 512, 00101 Helsinki

Telephone/telex/fax: + 20 49 26330 (fax)

3. Anticipated annual imports:

- value (in EUR):

- quantity (in statistical units):

4. Current imports (preceding year):

- value (in EUR):

- quantity (in statistical units):

5. Period requested:

6. Applicable duty rate at the time of the request:

7. Estimated uncollected customs duties (in EUR) on an annual basis:

8. Name and address of non-Community producer:

9. Names and addresses of the importer and the user in the Community:

For chemical products:

 

10. CUS No (Reference number in European Customs Inventory of
Chemicals) and CAS No (Chemical Abstracts Service Registry Number):



Nr 141

Anhållan om tullsuspensioner som skall träda i kraft den 1.7.2005

Anhållan om tullsuspensioner som skall träda i kraft den 1 juli 2005 bör tillställas Tullstyrelsen, PB 512, 00101
Helsingfors, senast den 13 augusti 2004.

Anhållan om andel i tullkvoter kan framställas oberoende av nämnda tidsgräns.

Anhållan om tullsuspensioner kan göras också vid andra tidpunkter. De förslag som godkänts för att framställas för
kommissionen vidarebefordras inom de tidsgränser som kommissionen fastställer.

Ansökningarna kan göras på svenska, men för snabbare handläggning rekommenderas engelska, franska eller tyska.
Som ansökningsland uppges Finland och som sökande National Board of Customs, Box 512, 00101 Helsinki.

Detaljerade upplysningar om villkoren för autonoma tullsuspensioner och tullkvoter samt om behandlingsordningen
vid fastställande av dem finns publicerade i kommissionens meddelande 98/C 128/02 (EGT nr C 128/25.4.1998)

Upprättande av ansökan

Tullstyrelsen framhåller att man bör följa kommissionens tudelade formulär (Bilaga 1 och 2) och att man till ansökan
bör bifoga en detaljerad redogörelse som handläggningen av ärendet förutsätter. Alla dokument skall sändas i två
exemplar.

Bilaga 1

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR QUOTA

Member State: Finland

Part I

1. Combined nomenclature code:

2. Precise product description taking into account customs tariff criteria:

3. Further information including commercial denomination, packaging,
mode of operation, intended use of the imported product, type of product
in which it is to be incorporated and end-use of that product:

4. Declaration by the interested party that the imported products are not
the subject of an exclusive trading agreement (join extra sheet):

5. (a) Name and addresses of firms known in the Community or in a third
country with preferential tariff arrangements approached with a view to
the supply of identical, equivalent or substitute products:

(b) Dates and results of these approaches:



(c) Reasons for the unsuitability of the products of these firms for the
purpose in question:

6. Special remarks (e.g. indication of similar or old suspension or quota,
indication on existing binding tariff information...):

Bilaga 2

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR QUOTA

Member State: Finland

Part II

1. Combined nomenclature code:

2. Request submitted by: National Board of Customs

Address: Box 512, 00101 Helsinki

Telephone/telex/fax: + 20 49 26330 (fax)

3. Anticipated annual imports:

- value (in EUR):

- quantity (in statistical units):

4. Current imports (preceding year):

- value (in EUR):

- quantity (in statistical units):

5. Period requested:

6. Applicable duty rate at the time of the request:



7. Estimated uncollected customs duties (in EUR) on an annual basis:

8. Name and address of non-Community producer:

9. Names and addresses of the importer and the user in the Community:

For chemical products:

10. CUS No (Reference number in European Customs Inventory of
Chemicals) and CAS No (Chemical Abstracts Service Registry Number):

11. Structural formula:

Annexes (product data sheets, explanatory leaflets, brochures, etc.)

(date)

NB:

If any of the items of information in part I or II is confidential, it may be
sent to the Commission under separate cover.

Eftersom förslagen till tullsuspensioner görs på den finska regeringens vägnar skall anhållan helt göras på vitt papper.

Uppmärksamhet bör fästas vid angivande av följande uppgifter:

Varukod och produktbeskrivning

Varukoden anges enligt den kombinerade nomenklaturen med minst åtta siffrors noggrannhet. Företaget som gör
anhållan bör försäkra sig om varukodens riktighet. I oklara fall är det säkrast att använda sig av tullverkets
sakkunskap.

Beskrivningen av varan skall vara tillräckligt preciserad så att varan klart kan åtskiljas från övriga varor som hänförs
till samma varukod.

En detaljerad beskrivning av varan

En detaljerad beskrivning av varan ges i regel på ett bifogat datablad. På databladet ges alla nödvändiga uppgifter om
varans tekniska egenskaper och i tillämpliga delar om dess funktion. Dessa uppgifter är absolut nödvändiga för att
man skall kunna avgöra om samma eller motsvarande vara tillverkas inom gemenskapen.



Användningssyfte

Man bör noggrant redogöra för varans användningssyfte, för produkten som skall tillverkas och för vilket ändamål
den tillverkas.

Tillgång på varan i Europa

Tullsuspension kan inte beviljas ifall samma, motsvarande eller en ersättande vara tillverkas inom de europeiska
gemenskaperna. Av den sökande förutsätts sannolikhetsbevisning på att varan inte tillverkas inom gemenskapernas
område. Bevisningsskyldigheten kan från fall till fall uppfyllas t.ex. genom en offertbegäran på vilken de ledande
gemenskapsföretagen inom branschen har meddelat ett avböjande svar.

Företagets kontaktperson

Då ett företag gör anhållan om tullsuspension skall en kontaktperson utses som handlägger ärendet, svarar för
riktigheten av de meddelade uppgifterna och innehar tillräcklig kunskap om varans tekniska egenskaper och om dess
användning samt om övriga fakta som är av vikt vid handläggningen.

Behandling av tullsuspensionsärenden

Tullstyrelsen gör en preliminär undersökning av de framställda förslagen och ber vid behov om tilläggsuppgifter. Ifall
det vid Tullstyrelsens undersökning kommer fram att anhållan inte motsvarar de krav som kommissionen ställer,
returneras anhållan till den sökande enligt kommissionens instruktioner.

Behandlingen av suspensionsförslagen övervakas vid Tullstyrelsen av en EU-beredningssektion.

I det fall att kommissionen inte godkänner förslaget för kommittébehandling, sänder Tullstyrelsen ett meddelande om
saken till det företag som gjort anhållan.

Tullstyrelsens representant deltar i kommitténs arbete. I det fall att man vid kommittébehandlingen motsätter sig ett
godkännande av förslaget, informerar Tullstyrelsen det företag som gjort anhållan om vilket land som motsätter sig
samt kontaktuppgifterna för det företag som motsätter sig förslaget. Då är det företag som gjort anhållan här i Finland
förpliktigat att ta kontakt med det företag som motsätter sig förslaget. Ifall det inte kan påvisas att kontakt har tagits
anser man i regel att anhållan har förfallit.

Tullkvotsärenden

Vid framförande av tullkvotsyrkanden följs i tillämpliga delar vad som är stadgat om suspension. I tullkvotsärenden
framhävs kontakten till det företag som opponerar sig, för en tullkvot kan inte bekräftas utan påtagligt bevis på att
gemenskapernas produktion är otillräcklig. Utan avböjande svar på offertbegäran anses otillräcklig tillgång inte vara
bevisad.

KH/TSa, 112/010/22.6.2004
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Ändringar i hur återbäringsränta fastställas
Ändring av lagen om skatteuppbörd (återbäringsränta på bilskatt)

Till lagen om skatteuppbörd fogas en ny 27 b §. Den årliga räntan enligt det nya lagrummet motsvarar den i 12 § i
räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med
två procentenheter. Enligt 27 b § fastställs bland annat återbäringsräntan på bilskatt. I lagen om skatteuppbörd
upphävs 11 §.

Ändring av lagen om skatteuppbörd träder i kraft den 1 juli 2004. Ränta på skatteåterbäring räknas enligt en årsränta
om nio procent fram till utgången av månaden efter den dag då lagen träder i kraft. Återbäringsräntan är fr.o.m. den 1
september 2004 en årlig ränta på 0,5 %

Ändring av 39 § i lagen om påförande av accis

I lagen om påförande av accis har första och andra momentet i 39 § ändrats. I 39 § 1 mom. bestäms om ränta på accis
som återbetalas. Räntesatsen är bunden till den allmänna marknadsräntenivån. Räntenivån bestäms för varje
kalenderår enligt den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår
kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter. Räntan beräknas som en årlig ränta. Ingen ränta betalas på
återbäringsbelopp understiger 17 euro.

I 39 § 2 mom. bestäms om räntan vid återkrav av accis som återbetalats till ett för högt belopp. Räntenivån bestäms
på samma sätt som i paragrafens första moment. Räntan räknas från den dag då accis återburits till ett för stort belopp
till den förfallodag som bestäms för återkravet, sistnämnda dag medräknad. Efter förfallodagen tillämpas lagen om
skattetillägg och förseningsränta. Andra momentet i 39 § i lagen om påförande av accis har ändrats också så att ränta
kan uppbäras i samband med ett återkrav också på accis som återbetalats på Tullens eget initiativ. Ingen ränta
uppbärs på återkravsbelopp som understiger 17 euro.

Ändringen av 39 § i lagen om påförande av accis träder i kraft den 1 juli 2004. Den ränta som betalas på
accisåterbäring räknas enligt en årsränta om nio procent fram till utgången av månaden efter den dag då lagen träder i
kraft. Återbäringsräntan är fr.o.m. den 1 september 2004 en årlig ränta på 0,5 %.

Ändring av 39 § tullagen

Till 39 § 2 mom. i tullagen har bestämmelser fogats om ränta på tull som återbetalas samt om att ingen ränta betalas
på tullbelopp understiger 17 euro. Återbäringsränta räknas som en årlig ränta där räntesatsen är bunden till den
allmänna marknadsräntenivån. Räntenivån bestäms för varje kalenderår på basis av den i 12 § räntelagen avsedda
referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret. Räntan är referensräntan minskad med två
procentenheter. Utöver tullen gäller bestämmelsen också mervärdesskatt och sjäfartsavgifter som återbetalas. I
tullförordningen upphävs 3 §.

Ändringen av 39 § i tullagen träder i kraft den 1 juli 2004. Den ränta som betalas på skatteåterbäring räknas enligt en
årsränta om nio procent fram till utgången av månaden efter den dag då lagen träder i kraft. Återbäringsräntan är
fr.o.m. den 1 september 2004 en årlig ränta på 0,5 %.

RV/NK, MA, 119/010/2.7.2004
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Antidumpningsåtgärder
Antidumpningstullen på ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina har utvidgats till att gälla också
mekanismer som avsänts från Vietnam

Genom rådets förordning (EG) nr 1208/2004 (EUT nr L 232, 1.7.2004) har antidumpningstullen på 78,8 % utvidgats
till att gälla också import av ringpärmsmekanismer (KN-nummer 830510 00 11 och 830510 00 21) som avsänts från
Vietnam, oberoende av om de deklarerats ha urspung i Vietnam eller inte.

Antidumpningstullen tas ut också vid sådan import av ringpärmsmekanismer med ursprung i Vietnam som med stöd
av förordning nr 1733/2003 som trädde i kraft den 2 oktober 2003 varit underkastad registreringsskyldighet.

Registreringsskyldigheten vid import av vietnamesiska ringpärmsmekanismer upphör.

Förordningen trädde i kraft den 2 juli 2004.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av ammoniumnitrat (KN-nummer 3102 30 90 och 3102 40 90) med ursprung i Ryssland och Ukraina har
en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr c 172, 2.7.2004).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

RAS/MSR, 120/010/5.7.2004
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Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Del 1

Följande undernummer upphörde att gälla 30.6.2004:

3923 21 00 10, 3923 21 00 90, 3923 29 10 10, 3923 29 10 90, 3923 29 90 10, 3923 29 90 90

4411 11 90 10, 4411 11 90 90, 4411 19 90 10, 4411 19 90 90

5607 41 00 10, 5607 41 00 90

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 19.5.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

4412 13 10 00 - - - Av mörkröd meranti, ljusröd
meranti, vit lauan, sipo, limba, obeche
(abachi), okoumé, afrikansk
mahogny, sapelli, virola, äkta
mahogny (Swietenia spp.), palissandre
de Rio, palissandre de Para och
palissandre de Rose:

4412 13 10 10 - - - - Okoumé 10,0 m³ 1, 2, 5

4412 13 10 90 - - - - Andra 10,0 m³ 1, 5

(gäller fr.o.m. 1.7.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

2812 90 00 20 - - Kiseltetrafluorid 5,5; S:0 1, 5

2903 30 80 50 - - - 1,1,1,3,3-Pentafluoropropan, avsett
att användas som oantändligt flytande
jäsmedel vid tillverkning av skumplast
för isolering (TN 003)

5,5; S:0 1, 5



2903 30 80 60 - - - Oktafluoropropan 5,5; S:0 1, 5

2905 19 00 30 - - - 2,6-Dimetylheptan-4-ol 5,5; S:0 1, 5

2909 19 00 30 - - - Blandningar av isomerer av
(nonafluorobutyl)metyleter eller
(nonafluorobutyl)etyleter, med en
renhetsgrad av minst 99 viktprocent

5,5; S:0 1, 4, 5

2914 70 00 40 - - Perfluoro(2-metylpentan-3-on) 5,5; S:0 1, 4, 5

2915 39 90 50 - - - - 3-Acetylfenylacetat 5,5; S:0 1, 4, 5

2920 90 10 30 - - - 4-Etyl-1,3-dioxolan-2-on 6,5; S:0 1, 4, 5

2921 29 00 40 - - - _N,N'_-Di-_tert_-butyletylendiamin 6,0; S:0 1, 4, 5

2922 19 80 50 - - - - 2-(2-Metoxifenoxi)etylamin 6,5; S:0 1, 4, 5

2923 90 00 80 - - Diallyldimetylammoniumklorid, i
vattenlösning innehållande minst 63
viktprocent men högst 67 viktprocent
diallyldimetylammoniumklorid

6,5; S:0 1, 5

2925 19 95 20 - - - - _N_-(9-
Fluorenylmetoxikarbonyloxi)succinimid

6,5; S:0 1, 4, 5

2928 00 90 80 - - Cyflufenamid (ISO) 6,5; S:0 1, 5

2930 90 70 88 - - - Metylenditiocyanat 6,5; S:0 1, 5

2932 19 00 70 - - - Furfurylamin 6,5; S:0 1, 5

2932 19 00 75 - - - Tetrahydro-2-metylfuran 6,5; S:0 1, 5

2932 19 00 80 - - - Oktafluorotetrahydrofuran 6,5; S:0 1, 5

2932 99 70 60 - - - - Kalciumbis[4-_O_-(_b
_-D-galaktopyranosyl)-D-
glukonat]dihydrat

6,5; S:0 1, 4, 5



2933 99 30 20 - - - - 5_H_-Dibens[_b,f_]azepin-
5-karbonylklorid

6,5; S:0 1, 4, 5

2934 99 90 72 - - - - 1-[3-(5-Nitro-
2-furyl)allylidenamino]imidazolidin-
2,4-dion

6,5; S:0 1, 4, 5

2934 99 90 73 - - - - _N_-(5-Merkapto-1,3,4-tiadiazol-
2-yl)acetamid

6,5; S:0 1, 4, 5

2935 00 90 15 - - Flupyrsulfuron-metyl-natrium (ISO) 6,5; S:0 1, 5

2935 00 90 25 - - Triflusulfuron-metyl (ISO) 6,5; S:0 1, 5

2935 00 90 35 - - Klorsulfuron (ISO) 6,5; S:0 1, 5

2935 00 90 45 - - Rimsulfuron (ISO) 6,5; S:0 1, 5

2935 00 90 55 - - Tifensulfuron-metyl (ISO) 6,5; S:0 1, 5

2935 00 90 65 - - Tribenuron-metyl (ISO) 6,5; S:0 1, 5

2935 00 90 75 - - Metsulfuron-metyl (ISO) 6,5; S:0 1, 5

2935 00 90 87 - - 4'-Sulfamoylacetanilid 6,5; S:0 1, 5

3207 40 80 30 - - - Glasfritta, avsedd att användas vid
tillverkning av katodstrålerör (TN 003)

3,7; S:0 1, 5

3215 11 00 10 - - - Tryckfärger, flytande, som består
av en dispersion av en sampolymer av
vinylakrylat och färgpigment i
isoparaffiner, innehållande högst 13|
viktprocent sampolymer av vinylakrylat
och färgpigment

6,5; S:0 1, 5

3215 11 00 90 - - - Andra 6,5 1, 5

3215 19 00 10 - - - Tryckfärger, flytande, som består
av en dispersion av en sampolymer av
vinylakrylat och färgpigment i
isoparaffiner, innehållande högst 13
viktprocent sampolymer av vinylakrylat
och färgpigment

6,5; S:0 1, 5Fotnotsförteckning

Nya fotnoter (gäller fr.o.m. 1.5.2004):

CD 394

För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens i enlighet med bestämmelserna



i förordning (EG) nr 1077/2004 (EUT L 203). Licenserna skall i fält 24 innehålla någon av de uppgifter som anges i
bilaga I.

CD 395

För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens i enlighet med bestämmelserna
i förordning (EG) nr 1076/2004 (EUT L 203). Licenserna skall i fält 24 innehålla någon av de uppgifter som anges i
bilaga I.

(gäller fr.o.m. 1.7.2004):

CD 396

För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens enligt bestämmelserna i
förordning (EG) nr 1201/2004 (EGT L 230).

CD 397

För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens enligt bestämmelserna i
förordning (EG) nr 1204/2004 (EGT L 230).

Textförändringar

(gäller fr.o.m. 1.7.2004):

CD 156

För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras en importlicens enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr
1203/2004 (EUT L 230)

CD 158

För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens utfärdad enligt de villkor som
är föreskrivna i förordning (EG) nr 1202/2004 (EUT L 230) och som uppfyller det villkor som angetts i artikel 1.2 i
samma förordning.

CD 165

För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens enligt bestämmelserna i
förordning (EG) nr 1206/2004 (EUT L 230).

(gäller fr.o.m. 16.11.2002):

NX 027

Halten av kött och fett skall fastställas enligt analysförfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr
2004/02 (EGT nr L 308, 9.11.2002, s. 22).

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och

Päivi Suuronen, tfn 020 492 6309 eller

e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

RV/LK, 121/010/8.7.2004
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Avgifter för växtinspektioner fr.o.m..19.7.2002
Växtskyddsavdelningen vid Kontrollcentralen för växtproduktion (KTTK) har utfärdat beslut Dnr 11/002/2004
av den 24 juni 2004 om avgifter för importinspektioner som avses i växtskyddslagen och lagen om plantmaterial.
Beslutet upphäver KTTK:s prislista 7/002/2003.

Detta cirkulär upphäver Tullstyrelsens cirkulär 106/010/03.

Giltighetstid 19.7.2004 -tills vidareGiltighetstid 1

Med stöd av 9 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) och jord- och skogsbruksministeriets förordning
om Kontrollcentralens för växtproduktion (KTTK) avgiftsbelagda prestationer (Nr 162/2004) har Kontrollcentralen
för växtproduktion prissatt inspektioner i samband med import av växtdelar och övriga produkter till Finland från
länder utanför den Europeiska unionen.

A. Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

1. Avgifter som uppbärs i samband med import

1.1. För växtinspektion som utförs med stöd av lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) i samband med import
av växter, växtdelar och övriga produkter uppbärs avgift för varje separat importparti som anges i sundhetscertifikat
och annat godkänt certifikat eller i KTTK:s beslut om undantagslov för import enligt följande:

1.2.

Varukod i tulltariffen Vara Avgift för varje
påbörjat 100
kilo

0601

Avgiftsklass

I

Lökar, rot- och stamknölar samt
rhizomer, i vilotillstånd, växande eller
blommande; cikoria som levande
växter eller rötter

3 euro

ur 0602

Avgiftsklass

I

Andra levande växter (inbegripet
rötter), sticklingar och ympkvistar (ej
svampmycel 0602 90 10 00)

3,40 euro

ur 0603 10

Avgiftsklass

IV

Snittblommor och blomknoppar,
friska:

- Dendranthema (Chrysanthemum),
krysantem

- Dianthus L., nejlika

- Gypsophila L., brudslöja, slöjblomma

- Orchidaceae-familjen, orkidéer

- Solidago L., gullris

3 euro



och snittblommor och blomknoppar
från utomeuropeiska länder:

- Aster spp., aster

- Eryngium L., martorn

- Hypericum L., hyperikum

- Lisianthus L., prärieklocka

- Rosa L., ros

- Trachelium L., halsört

- Prunus L., bl.a. hägg, körsbär och
plommon

samt prydnadskvistar av värdväxter
av päronpest:

- Amelanchier (häggmispel),
Chaenomeles (rosenkvitten),
Cotoneaster (oxbär), Crataegus
(hagtorn), Cydonia (kvitten),
Eriobotrya (japansk mispel), Malus
(äppelträd), Mespilus (mispel), Photinia
davidiana, Pyracantha (eldtorn), Pyrus
(päron), Sorbus (rönn)

ur 0604 91

Avgiftsklass

IV

Snittgrönt, kvistar och andra delar av
växter utan blommor eller
blomknoppar, friska:

- Castanea Mill., kastanj

- Pelargonium L., pelargon

- Phoenix L., dadelpalm

- Populus L., asp, poppel

- Coniferales, barrväxter

- Quercus L., ek

och prydnadskvistar av värdväxter av
päronpest: Amelanchier (häggmispel),
Chaenomeles (rosenkvitten),
Cotoneaster (oxbär), Crataegus
(hagtorn), Cydonia (kvitten),
Eriobotrya (japansk mispel), Malus
(äppelträd), Mespilus (mispel), Photinia
davidiana, Pyracantha (eldtorn), Pyrus
(päron), Sorbus (rönn)

samt från länder i Nordamerika:

- Acer saccharum Marsh., sockerlönn

3 euro



och från utomeuropeiska länder:

- Prunus L., plommon, hägg, körsbär
m.fl.

0701

Avgiftsklass I

Avgiftsklass

IV

Färsk eller kyld potatis:

- Solanum tuberosum, utsädespotatis

Annan potatis

3,60 euro

1,80 euro

0703

Avgiftsklass

I

Sättlök:

- Allium spp., matlök och vitlök

3,40 euro

0706 90 90 20

Avgiftsklass

IV

Rödbetor för industriell förädling,
färska:

- Beta vulgaris, rödbetor

1,00 euro

0709 30 00 00

0709 40 00

0709 90 90

0709 90 90 10

Avgiftsklass

II

Övriga färska eller kylda
vegetabilier:

- Solanum melongena L., äggplanta,
aubergine

- Apium graveolens L., blek- och
snittselleri

- Ocimum spp., basilika

- Momordica L., bittergurka

0,08 euro

0713 32 00 10

0713 33 10 000713 39 00 10

Avgiftsklass I

Torkade baljväxtfrön, för utsäde:

- Phaseolus L., bönor

0,25 euro

0804 50 00 21

0804 50 00 91

Avgiftsklass

II

Mango och guava, färska, från
utomeuropeiska länder:

- Mangifera L., mango

- Psidium L., guava

0,08 euro

ur 0805 Citrusfrukter, färska: 0,08 euro



Avgiftsklass

II

- Citrus L., citrusfrukter

- Fortunella Swingle, japansk
dvärgapelsin

- Poncirus Raf., trebladsapelsin och
hybrider av dessa

ur 0808

Avgiftsklass

II

Äpplen, päron och kvitten, färska,
från utomeuropeiska länder:

- Cydonia Mill., kvitten

- Malus Mill., äpple

- Pyrus L., päron

0,08 euro

ur 0809

Avgiftsklass

II

Aprikoser, körsbär, persikor (också
nektariner), plommon och slånbär,
färska, från utomeuropeiska länder:

- Prunus L., plommon m.fl.

0,08 euro

ur 0810.30

ur 0810.40

ur 0810.90

Avgiftsklass

II

Annan frukt, färsk, från
utomeuropeiska länder

- Ribes L., vinbär och krusbär

- Vaccinium L., odon, tranbär, lingon
och blåbär

- Annona L., kirimoja

- Diospyros L., kakiplommon,

- Passiflora L., passionsfrukt

- Syzygium Gaernt., kryddnejlika

0,08 euro

1001 90 10 00

1001 90 91 10

1001 90 91 20

ur 1002 00

ur 1003 00

ur 1004 00

ur 1007 00

1008 20 00 00

ur 1008 90 10

Spannmål; utsäde, fodersäd och
matsäd, från Afghanistan, Indien,
Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan,
Sydafrika och USA:

- Triticum, vete

- Secale, råg

- x Triticosecale, rågvete

från Argentina, Australien, Bolivien,
Chile, Nya Zeeland och Uruguay:

- Hordeum, korn

- Avena, havre

0,03 euro



Avgiftsklass

I

- Sorghum, durra

- Panicum, hirs

(tillhör Poaceae /Graminae -familjen)

1005 10 11 00

1005 10 13 00

1005 10 15 00

1005 10 19 00

1005 10 90 00

Avgiftsklass

I

Frön, majs, till utsäde:

- Zea mays L., majs

0,03 euro

1006 10 10 00

Avgiftsklass

I

Frön, ris, till utsäde:

- Oryza spp., ris

0,03 euro

ur 1205 10 10

ur 1206 00 10

ur 1207 50 10

ur 1209

Avgiftsklass

I

Frön till utsäde:

- Capsicum spp., paprika

- Helianthus annuus L., solros

- Lycopersicon lycopersicum L. tomat

- Medicago sativa L., blålusern, alfalfa

- Prunus L., bl.a. hägg, körsbär och
plommon

- Rubus L., hallon, björnbär och hjortron

- Allium ascalonicum L., schalottenlök

- Allium cepa L., kepalök

- Allium porrum L., purjolök

- Allium schoenoprasum L., gräslök

- Beta vulgaris L., gul-, röd-, foder- och
sockerbeta samt blad- och
stjälkmangold

Från Argentina, Australien, Bolivien,
Chile, Nya Zeeland och Uruguay:

- Cruciferae, korsblommiga

0,03 euro



- Poaceae (Graminae), gräsväxter

- Trifolium spp., klöver

12 11 90 98 00

Avgiftsklass

I

För pollinering avsett levande pollen
av följande värdväxter för päronpest:

Amelanchier (häggmispel),
Chaenomeles (rosenkvitten),
Cotoneaster (oxbär), Crataegus
(hagtorn), Cydonia (kvitten),
Eriobotrya (japansk mispel), Malus
(äppelträd), Mespilus (mispel), Photinia
davidiana, Pyracantha (eldtorn), Pyrus
(päron), Sorbus (rönn)

0,03 euro

1212 91 00

Avgiftsklass

IV

Betor för industriell förädling,
färska:

- Beta vulgaris, sockerbetor

0,08 euro

ur 1214 90 10

Avgiftsklass

IV

Foderbetor och rötter till foder för
industriell förädling, färska:

- Beta vulgaris, sockerbetor

0,08 euro

ur 1404.10

ur 1404.90

Avgiftsklass

III

Lös bark:

- Coniferales, barrväxter

- Acer saccharum Marsh., sockerlönn

- Populus L., asp, poppel

- Quercus L., ek, med undantag för
Quercus suber L. (korkek)

8 euro för varje
påbörjad hundra m³

ur 2303 20

Avgiftsklass

IV

Avfallsprodukter av
sockertillverkning, osteriliserat avfall
av betor:

Beta vulgaris

0,08 euro

ur 2530

Avgiftsklass

IV

Jord och växtunderlag 0,03 euro

 



Trävaror  avgift för varje
påbörjad hundra m³

4401 10

Avgiftsklass

III

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn,
kvistar e.d.:

- kastanj och platan

- barrträd från utomeuropeiska länder, tall även
från europeiska länder utanför EU

- asp och poppel från stater på amerikanska
kontinenten

- sockerlönn från de nordamerikanska staterna

- ek från de nordamerikanska staterna

Acer macrophyllum (storbladig lönn), Aesculus

californica (kalifornisk hästkastanj) och
Lithocarpus

densiflorus (barkek) från Förenta Staterna

(kommissionens beslut 2002/757/EG och
2004/426/EG)

12 euro

ur 4401 21

Avgiftsklass

III

Barrträ i form av flis eller spån:

- barrträd från utomeuropeiska länder

8 euro

4401 22

Avgiftsklass

III

Lövträ i form av flis eller spån:

- kastanj

- platan

- asp och poppel från stater på amerikanska
kontinenten

- sockerlönn från de nordamerikanska staterna

- ek från de nordamerikanska staterna

- Acer macrophyllum (storbladig lönn), Aesculus

californica (”kalifornisk hästkastanj”) och
Lithocarpus

densiflorus (barkek) från Förenta Staterna

8 euro

ur 4401 30

Avgiftsklass

III

Sågspån och annat träavfall, ej agglomererat
till vedträn, briketter, pelletar eller liknande
former:

12 euro



- kastanj

- platan

- barrträd från utomeuropeiska länder, tall även
från europeiska länder utanför EU

- asp och poppel från stater på amerikanska
kontinenten

- sockerlönn från de nordamerikanska staterna

- ek från de nordamerikanska staterna

Acer macrophyllum (storbladig lönn), Aesculus

californica (kalifornisk hästkastanj) och
Lithocarpus

densiflorus (barkek) från Förenta Staterna

ur 4403 20

Avgiftsklass

III

Råvirke, även barkat, befriat från splintved
eller grovkantat, obearbetat:

- barrträd från utomeuropeiska länder

12 euro

4403 91

Avgiftsklass

III

Råvirke, även barkat, befriat från splintved
eller grovkantat, obearbetat:

- ek från de nordamerikanska staterna

12 euro

4403 99

Avgiftsklass

III

Råvirke, även barkat, befriat från splintved
eller grovkantat, obearbetat:

- kastanj

- platan

- asp och poppel från stater på amerikanska
kontinenten

- sockerlönn från de nordamerikanska staterna

- Acer macrophyllum (storbladig lönn), Aesculus

californica (kalifornisk hästkastanj) och
Lithocarpus

densiflorus (barkek) från Förenta Staterna

12 euro

ur 4404 10

Avgiftsklass

III

Kluvna störar: pålar och störar av trä,
tillspetsade men inte sågade i
längdriktningen:

- barrträd från utomeuropeiska länder

12 euroDen lägsta avgiften för inspektion är 45 euro

För inspektion av ett trävaruparti uppbärs av avgiften

- 50 % för den del som överstiger 2.000 m³



För inspektion av ett jord- eller växtunderlagsparti uppbärs av avgiften

- 50 % för den del som överstiger 100 ton

För inspektion av ett parti färska frukter, bär eller grönsaker uppbärs av avgiften

- 50 % för den del som överstiger 100 ton

För inspektion av ett potatisparti (0701 90 00), ett rödbetsparti (0706 90 90 20), ett sockerbetsparti (1212 91 00
00) eller ett foderbetsparti (1214 90 10 00) uppbärs av avgiften

- 50 % för den del som överstiger 100 ton

För inspektion av ett parti spannmål i form av utsäde, foder eller matsäd ( 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1205 och 1209) uppbärs av avgiften

- 50 % för den del som överstiger 100 ton

1.3. För inspektion som utförs i samband med import av plantmaterial enligt lagen om plantmaterial (1205/94)
uppbärs för varje till förtullning särskilt anmält produktparti en inspektionsavgift på 1,35 euro för varje
påbörjat 100 kilogram, dock minst 15 euro per produktparti utöver de avgifter som nämns ovan.

1.4 Övriga avgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning (Nr 162/2004) uppbärs en avgift på 30 euro för begärda
certifikat och 50 euro för undantagslov och andra lov.

JR/PKN, 123/010/15.7.2004



N:o 146

Införsel av hästavelsmaterial
Jord- och skogsbruksministeriet har den 5.7.2004 utfärdat förordning Nr 47/04 om upplysningar som skall lämnas vid
införsel av avelshästar, deras embryon och könsceller.

Enligt förordningens 2 § skall man vid införsel av avelshästar från länder utanför Europeiska gemenskapen för
tullmyndigheten uppvisa följande handlingar:

1) en sådan identitetshandling angående avelshästen som utfärdats av en avelsorganisation i det exporterande landet
och som förutsätts i kommissionens beslut 93/623/EEG om en identitetshandling (pass) som skall åtfölja registrerade
hästdjur;

2) om hästen är dräktig, ett sådant intyg om dräktighet som förutsätts i kommissionens beslut 96/510/EG om
härstamningsbevis för import av avelsdjur samt för deras sperma, ägg och embryon, och

3) ett utlåtande av en avelsorganisation som godkänts som stamboksförare för rasen i fråga om att hästen uppfyller de
krav som ställs i Finland för att införas i stambok och att den införs i organisationens stambok.

Enligt förordningens 3 § skall man vid införsel av avelshästars embryon och könsceller från länder utanför Europeiska
gemenskapen för tullmyndigheten uppvisa följande handlingar:

1) ett sådant härstamningsbevis om embryon eller könsceller som förutsätts i kommissionens beslut 96/510/EG om
härstamningsbevis för import av avelsdjur samt för deras sperma, ägg och embryon, och

2) ett utlåtande som utfärdats av en som stamboksförare godkänd avelsorganisation och som visar att donatorhästen
uppfyller de krav som ställs i Finland för att upptas i stambok.

Förordning 47/04 träder i kraft den 1 augusti 2004 och samtidigt upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut
99/1997 om införsel av hästavelsmaterial.

JR/PKN, 122/010/15.7.2004



N:o 147

Antidumpningsåtgärder
Ändring (företagsspecifik) av antidumpningstull tillämpad vid import av tråd av rostfritt stål med ursprung i
Republiken Indien.

Genom rådets förordning nr 1294/2004 (EUT nr L 244, 16.7.2004) har antidumpningstullsatsen som tillämpas vid
import av tråd av rostfritt stål (KN-nummer ex 7223 00 19) som tillverkas av det indiska företaget "VSL Wires
Limited" (Maharashtra) fastställts till 41,5 procent (tillämpad Taric-tilläggsnummer A 444).

Antidumpningstull uppbärs också vid import av ovan nämnda ståltråd som med stöd av förordningen, som trädde i
kraft den 11 juli 2003, varit underkastad registreringsskyldighet (nr 1225/03, se TMD nr 170/03).

Ändring (företagsspecifik) av utjämningstull som tillämpas på import av tråd av rostfritt stål med ursprung i
Republiken Indien.

Genom rådets förordning nr 1295/2004 (EUT nr L 244, 16.7.2004) har som utjämningstull på import av tråd av
rostrfritt stål som tillverkas av det indiska företaget "VSL Wires Limited" (Maharashtra) fastställts 14,1 procent
(tillämpad Taric-tilläggsnummer A 444).

Tilläggsuppgifter: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

MSR, 28/2004/19.7.2004



Nr 148

Omräkningskurser som skall tillämpas vid
fastställande av tullvärdet i augusti 2004
Tullstyrelsen bekräftar med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) följande omräkningskurser som baserar sig på
artikel 35 i tullkodexen och artiklarna 168-171 i tillämpningsförordningen och som skall tillämpas vid fastställande av
tullvärdet på importerad vara. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland
under tiden 1.8. - 31.8.2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,2252 USD).

New York USD 1,2252

Montreal CAD 1,6137

London GBP 0,6643

Stockholm SEK 9,1475

Oslo NOK 8,476

Köpenhamn DKK 7,4171

Reykjavik ISK 84,45

Zürich CHF 1,5283

Tokyo JPY 133,47

Melbourne AUD 1,687

Hongkong HKD 9,4108

Pretoria ZAR 7,1156

Jeddah SAR 4,5727

Casablanca MAD 10,7704

Kuwait KWD 0,3601



Abu Dhabi AED 4,4991

Singapore SGD 2,0744

Bombay INR 53,104

Teheran IRR 10658,17

Kuala Lumpur MYR 4,7063

Peking CNY 10,1769

Bangkok THB 50,083

Wellington NZD 1,8771

Tunis TND 1,5321

Ankara TRL 1786100,0

Kairo EGP 7,6297

Moskva RUB 33,529

Budapest HUF 248,74

Prag CZK 31,088

Valetta MTL 0,4142

Nicosia CYP 0,5589

Tallinn EEK 15,4816

Riga LVL 0,6563

Vilnius LTL 3,4288

Warszawa PLN 4,4227



Bratislava SKK 39,35

RV/JNH, 125/010/26.7.2004



Nr 149

I 20§ (921/01) bilskattelagen (1482/94) avsedda
omräkningskurser i augusti 2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms, skall vid omräkning av belopp som
uttryckts i utländsk valuta användas samma ändrade omräkningskurser som publicerats i Tullstyrelsens cirkulär nr
125/010/04, 26.7.2004. Dessa ändrade omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för vilka en
bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts i augusti 2004.

RV/JNH, 126/010/26.7.2004



Nr 150

Antidumpningsåtgärder
Ändring av förordning som gäller för införande av slutgiltig
antidumpningstull för vissa sömlösa rör av järn eller olegerat stål med
ursprung i Ryssland och Rumänien

Genom rådets förordning (EG) nr 1322/2004 (EUT nr L 246, 20.7.2004) kommer man fr.o.m den 21 juli 2004 inte att
tillämpa den slutliga antidumpningstullen som gäller vid import av sömlösa rör av järn och olegerat stål med ursprung i
Ryssland och Rumänien (KN-numren ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 och 7304 39 93).
Förordningen trädde i kraft den 21 juli 2004.

Tillkännagivanden rörande antidumpningsåtgärder i EUT:s C-serie

- Inledande av antidumpningsförfarande beträffande import av triklorisocyanursyra (TCCA) (KN-numren ex 2933
69 80 och ex 3808 40 20) med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT nr C 178, 10.7.2004).

- Inledande av antidumpningsförfarande beträffande import av vissa tegelstenar av magnesia (KN-numren 6815 91
00 och 6815 99 10) med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT nr C 180, 13.7.2004).

Mera information: Minna Raitanen, tfn. 020 492 2419

HS/MSR, 127/010/26.7.2004



Nr 151

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i augusti
2004.
När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär
import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i augusti 2004, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta
för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juni 2004 i den medlemsstat där den första av de processer
eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

För de nya medlemsstaterna som anslöt sig den 1 maj 2004 tillämpas som kompensationsränta den senaste ovan
nämnda räntan för en tidigare månad, om räntan för juni månad inte offentliggjorts.

Den tillämpliga räntesatsen är

Euroområdet 2,11 %

Danmark 2,21 %

Sverige 2,15 %

Storbritannien 4,69 %

Cypern 5,16 %

Lettland 4,47 %

Litauen 2,70 %

Malta 2,90 %

Polen 5,99 %

Slovakien 4,91 %

Slovenien 4,76 %

Tjeckien 2,16 %



Ungern 12,25 %

Estland 2,61 %

RV/JNH, 128/010/27.7.2004



Nr 152

Ändring av förordning om öppnande och förvaltning
av autonoma gemenskapstullkvoter
Europeiska unionens råd har antagit en förordning om ändring av förordning (EG) Nr 2505/96 om öppnande och
förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning nr 1329/2004;
publicerad i EUT L 247/21.7.2004. Förordningen har trätt i kraft den 24 juli 2004.

Bilaga I till förordning (EG) Nr 2505/96 ändras på följande sätt:

1. de kvoter som anges i bilagan skall med verkan från och med den 1 juli 2004 läggas till i bilaga I till denna
förordning och

2. för kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december fastställs kvotmängden för
löpnummer 09.2950 till 8 400 ton.

Ytterligare uppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullverkets kvot- och intrastatgrupp
Pirjo Nyberg, 18/787/27.7.20/04

Bilaga: 18.787.bilaga.pdf EUT L 247, 21.7.2004, sid.2, tabell



BILAGA

Löpnr KN-nummer

Taric-
under-
upp-

delning

Varuslag Kvotmängd Tullsats
(%) Kvotperiod

09.2020 ex 7011 20 00 35 Glasskärmar med ett diagonal-
mått av 702,8 (± 1,5) mm
mätt från ytterkant till ytterkant
och en genomskinlighet av 78,9
(± 3) % på glaset av 11,43mm

400 000 st 0 1.7.–
31.12.2004

09.2021 ex 7011 20 00 45 Glasskärmar med ett diagonal-
mått av 72 cm (± 0,2 cm) mätt
från ytterkant till ytterkant och
en genomskinlighet av 56,8 %
(± 3%) och en standardtjocklek
på glaset av 10,16mm

70 000 st 0 1.7.–
31.12.2004

09.2022 ex 8504 90 11 20 Ferritkärnor för tillverkning av
avböjningsspolar (a)

2 400 000 st 0 1.7.2004–
30.6.2005

09.2023 ex 8540 91 00 34 Platta masker med en längd av
597,1 (± 0,2) mm och en höjd
av 356,2 (± 0,2) mm, som yt-
terst på den centrala vertikala
axeln är försedda med skåror
(slots) med en bredd av 179,1
(± 9) μm

500 000 st 0 1.7.–
31.12.2004

09.2976 ex 8407 90 10 10 Fyrtakts bensinmotorer med en
cylindervolym av högst
250 cm3, för framställning av
gräsklippare enligt nr
8433 11 (a) eller slåttermaskiner
med motor enligt nr
8433 2010 (a)

750 000 st 0 1.7.2004–
30.6.2005

(a) Övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.

SVL 247/2 Europeiska unionens officiella tidning 21.7.2004



Nr 153

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Ändring (företagsspecifik) av antidumpningstull tillämpad på import av
vågar med ursprung i Folkrepubliken Kina

Med kommissionens förordning (EG) nr 1408/2004 (EUT nr L 256, 3.8.2004) har en översyn inletts avseende en ny
importör beträffande import av vågar som exporteras till gemenskapen (Taric-nummer 8423 81 50 10) av två nära
stående kinesiska företag Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd och Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd
(Taric-tilläggsnummer A 561). Genom samma förordning upphävdes för ifrågavarande företag antidumpningstullen
(30,7%) vid import av ovan nämnda produkter, men en registreringsplikt infördes för företagens import. Förordningen
trädde i kraft den 4 augusti 2004 och registreringsplikten som förutsätts i den är i kraft i nio månader.

Partiell interimöversyn har inletts av de antidumpningsåtgärder som
tillämpas på import av sänglinne med ursprung i Islamiska republiken
Pakistan

Kommissionens tillkännagivande angående ärendet publicerades i EUT nr C 196, 3.8.2004. För att berörda parternas
uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste de ge sig till känna genom att kontakta kommissionen, lämna
sina synpunkter och besvara frågeformuläret samt lämna eventuella andra uppgifter inom 40 dagar efter det att detta
tillkännagivande har offentliggjorts i EUT.

Kommissionens adress är:

European Commision

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79, 5/16

B-1049 Bruxelles/Brussel.

Fax (32-2) 295 65 05,

Telex COMEU B 21877

Ändring rörande antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av viss
aluminiumfolie med ursprung i bl.a. Ryssland (ändring av företagets
namn)

Genom kommissionens tillkännagivande skall vid tillämpning av antidumpningstull enligt förordning nr 950/2001
(TMD 130/2001) vid import på aluminiumfolie (Taric-nummer 7607 11 10 10) med ursprung i Ryssland det i
förordningen tidigare använda namnet Sayan Foil ändras till Open Joint Stock Company "Rusal Sayanal". För
företaget tillämpas nu Taric-tilläggsnumer A 256, som tidigare har tillämpats på företaget Joint Stock Company
"United Company Siberian Aluminium".

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som upphört att gälla

Tillämpningen av antidumpnings- och utjämningsåtgärder (antidumpnings- och utjämningstullar) har den 23 juli 2004
upphört att gälla på import av rostfritt ståltråd med ursprung i Indien (KN-nummer 7223 00 19). Kommissionens



tillkännagivande gällande ärendet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning nr C 199, 6.8.2004.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, nr 130/010/10.8.2004
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Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 1 juni 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Fennum Oy (0893530-2)

Turku 3431-4

Honka Taloma Oy (0995609-2)

Kuopio 8434-3

Santa Maria Finland Oy (0114324-9)

Helsinki 8974-8

Sera Oy (0535463-3)

Kemi 5142-5

Fr.o.m. 9.6.2004:

Clinimed Oy (0503442-9)

Helsinki 1815-0

Fr.o.m. 15.6.2004:

Inter Style Oy (0597322-3)

Helsinki 1878-8

Fr.o.m. 21.6.2004:

Elcoteq Finland Oy (1820411-6)

Lohja 3457-9



Vantaa Catering
Services Oy

(0966987-8)

Vantaa 2882-9

Fr.o.m. 1.7.2004:

Carhatec Oy (0849146-5)

Muhos 5801-6

Fibox Enclosure
Systems Oy

(0870223-4)

Jorvas 3840-6

Stena Metalliyhtymä Oy (0124163-1)

Riihimäki 1964-6

På grund av att verksamheten
upphört:

Oy Saab-Auto Ab (0796806-5)

Espoo 1333-4

På grund av konkurs:

Mahe Freight Oy (1439242-0)

Vantaa 1036-3

På firmans egen begäran fr.o.m.5.7.2004:

Heikki Lehto Oy (0399534-9)

Turku 3400-9

Pieksämäen Kunnonpuu
Oy

(1055504-2)MAK/TRH, 129/010/4.8.2004
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Import från Serbien och Montenegro
Socker

Beviljandet av förmånsbehandling för socker som importeras från Serbien och Montenegro med varukod 1701 och
1702 har varit tillfälligt upphävt fr.o.m. den 8 maj 2003 för tre månader (TMD 102/03) och fr.o.m. den 8 augusti 2003
för åtta månader (TMD 186/03) samt ytterligare fr.o.m. den 8 februari 2004 för sex månader (TMD 49/04).
Giltighetstiden för den sista förordningen om upphävandet gick ut den 7 augusti 2004.

Kommissionen har offentliggjort ett meddelande till importörer i EUT C 200 av den 7 augusti 2004. Enligt
meddelandet har kommissionen beslutat att det tillfälliga upphävandet skall upphöra. Kommissionen tycker att
Serbien och Montenegros nuvarande åtgärder ger nödvändiga garantier för ett korrekt utfärdande av ursprungsintyg
och att landet är i stånd att tillhandahålla det samarbete som är nödvändigt för att kontrollera dessa intyg i efterhand.

Alla produkter

Kommissionen konstaterar i ovan nämnda meddelande också att det meddelande som offenliggjordes i EUT C 14 den
20 januari 2004 och gällde alla produkter som importeras från Serbien och Montenegro skall fortsätta att gälla. Även
om förvaltningen och kontrollen av ursprung som medför förmånsbehandling förefaller att ha förbättrats i landet har
det administrativa samarbetet för kontroll av tidigare utfärdade ursprungsintyg inte varit tillräckligt effektivt.
Förfrågningar gällande efterkontroll av ursprungsintyg som visats upp vid import görs fortfarande till Serbien och
Montenegro.

Gemenskapsimportörer som visar upp ursprungsbevis i syfte att erhålla förmånsbehandling för alla produkter som
importeras från Serbien och Montenegro uppmanas därför att även i fortsättningen vidta alla nödvändiga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa produkternas ursprungsstatus. De utfärdade ursprungsintygen kan vid
efterkontroller visa sig vara felaktiga.

Ytterligare information om saken ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

MJK/LL, 131/010/10.8.2004
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Meddelanden om antidumpningsåtgärder i EUT,
C-serien

- en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas
på import av vissa linor och kablar av järn eller stål (KN-nummer 7312
10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 och 7312 10 99) med
ursprung i Ryska federationen har inletts (EUT nr C 202, 10.8.2004).

- antidumpningsåtgärderna (tull och åtaganden) vid import av kablar och
linor av stål med ursprung i Mexiko upphör 18.8.2004 (EUT nr C 203,
11.8.2004).

- ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa rördelar
(KN-nummer 7307 93 11, 7307 93 19, 7307 99 30 och 7307 99 90)
med ursprung i Taiwan och Socialistiska republiken Vietnam har inletts
(EUT nr C 203, 11.8.2004).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, 133/010/16.8.2004
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Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Nya ändringsblad till Brukstariffen, del 1 och 2, delas ut i september.
Nedan nämnda ändringar ingår i dessa ändringsblad.

Del 1

Kapitel 20

(gäller fr.o.m. 24.7.2004):

Andra strecksatsen " - Äppelsaft: 11" stryks i kompletterande anmärkning 5 a till kapitel 20.

Textförändringar

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

0202 20 30 95 - - - - - Avsett för tillverkning av andra
produkter än produkter som omfattas
av nr ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99
90, 1602 50 10 och 1602 90 61
(B-produkter) (TN064)

12,8+141,4
eur/100kg;

K:20,0+994,5
eur/1000 kg

(094058)
(CD165)

 1, 3, 5

0202 30 10 95 - - - - - Avsett för tillverkning av andra
produkter än produkter som omfattas
av nr ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99
90, 1602 50 10 och 1602 90 61
(B-produkter) (TN064)

12,8+221,1
eur/100kg;

K:20,0+1554,3
eur/1000 kg

(094058)
(CD165)

 1, 5

0202 30 50 95 - - - - - Avsett för tillverkning av andra
produkter än produkter som omfattas
av nr ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99
90, 1602 50 10 och 1602 90 61
(B-produkter) (TN064)

12,8+221,1
eur/100kg;

K:20,0+1554,3
eur/1000 kg

(094058)
(CD165)

 1, 5

0202 30 90 55 - - - - - - Avsett för tillverkning av
andra produkter än produkter som
omfattas av nr ex 0210 20, 0210 99
51, 0210 99 90, 1602 50 10 och 1602
90 61 (B-produkter) (TN064)

12,8+304,1
eur/100kg;

K:20,0+2138,4
eur/1000 kg

(094058)
(CD165)

 1, 3, 5



0202 30 90 75 - - - - - - Avsett för tillverkning av
andra produkter än produkter som
omfattas av nr ex 0210 20, 0210 99
51, 0210 99 90, 1602 50 10 och 1602
90 61 (B-produkter)(TN064)

12,8+304,1
eur/100kg;

K:20,0+2138,4
eur/1000 kg

(094058)
(CD165)

 1, 3, 5

0206 29 91 34 - - - - - - - - Avsett för tillverkning av
andra produkter än produkter som
omfattas av nr ex 0210 20, 0210 99
51, 0210 99 90, 1602 50 10 och 1602
90 61 (B-produkter) (TN064)

12,8+304,1
eur/100kg;

K:20,0+2138,4
eur/1000 kg

(094058)
(CD165)

 1, 3, 5

0206 29 91 60 - - - - - - - - Avsett för tillverkning av
andra produkter än produkter som
omfattas av nr ex 0210 20, 0210 99
51, 0210 99 90, 1602 50 10 och 1602
90 61 (B-produkter) (TN064)

12,8+304,1
eur/100kg;

K:20,0+2138,4
eur/1000 kg

(094058)
(CD165)

 1, 3, 5

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.7.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

0304 90 22 30 - - - - - Andra lappar EHTO  1

(gäller fr.o.m. 15.8.2004)

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

0302 12 00 31 - - - Donaulax (Hucho hucho):   

0302 12 00 31 - - - - Vild (TN069) 2,0  1

0302 12 00 39 - - - - Andra 2,0  1

0302 12 00 91 - - - Andra:   



0302 12 00 91 - - - - Vild (TN069) 2,0  1

0302 12 00 99 - - - - Andra 2,0  1

0303 11 00 11 - - - Utan huvud, avsedd för industriell
framställning av pastor eller bredbara
pålägg:

  

0303 11 00 11 - - - - Vild (TN003) (TN069) 2,0  1

0303 11 00 19 - - - - Annan (TN003) 2,0  1

0303 11 00 91 - - - Annan:   

0303 11 00 91 - - - - Vild (TN069) 2,0  1

0303 11 00 99 - - - - Annan 2,0  1

0303 19 00 11 - - - Utan huvud, avsedd för industriell
framställning av pastor eller bredbara
pålägg :

  

0303 19 00 11 - - - - Vild (TN003) (TN069) 2,0  1

0303 19 00 19 - - - - Annan (TN003) 2,0  1

0303 19 00 91 - - - Annan:   

0303 19 00 91 - - - - Vild (TN069) 2,0  1

0303 19 00 99 - - - - Annan 2,0  1

0303 22 00 81 - - - Annan:   

0303 22 00 81 - - - - Vild (TN069) 2,0  1

0303 22 00 89 - - - - Andra 2,0  1

0304 10 13 91 - - - - - Andra:   



0304 10 13 91 - - - - - - Vild (TN069) 2,0  1

0304 10 13 99 - - - - - - Andra 2,0  1

Undernumren 0302 12 00 30, 0302 12 00 90, 0303 11 00 10, 0303 11 00 90, 0303 19 00 10,

0303 19 00 90, 0303 22 00 80 och 0304 10 13 90 upphörde att gälla 14.8.2004.

(gäller fr.o.m. 1.7.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

5803 10 00 91 - - Andra:   

5803 10 00 91 - - - Slingervävnader av bomull, med
en bredd av mindre än 1 500
(TEXT053)

5,8; S:0 m² 1, 5

5803 10 00 99 - - - Andra (TEXT053) 5,8 m² 1, 5

Undernummer 5803 10 00 90 upphörde att gälla 1.7.2004.

Del 2

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.3.2004)

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

7214 99 71 00 - - - - - Minst 80 mm:   

7214 99 71 10 - - - - - - Innehållande minst 0,6
viktprocent kol

0  1, 5

7214 99 71 90 - - - - - - Andra 0  1, 5

7214 99 79 00 - - - - - Mindre än 80 mm:   



7214 99 79 10 - - - - - - Innehållande minst 0,6
viktprocent kol

0  1, 5

7214 99 79 90 - - - - - - Andra 0  1, 5

7214 99 95 00 - - - - Andra:   

7214 99 95 10 - - - - - Innehållande minst 0,6
viktprocent kol

0  1, 5

7214 99 95 90 - - - - - Andra 0  1, 5

7215 50 80 00 - - Innehållande minst 0,25 viktprocent
kol:

  

7215 50 80 10 - - - Innehållande mindre än 0,6
viktprocent kol

0  1

7215 50 80 90 - - - Andra slag 0  1

7217 90 20 00 - - Innehållande mindre än 0,25
viktprocent kol:

  

7217 90 20 10 - - - Med ett största tvärmått av mindre
än 0,8 mm

0  1

7217 90 20 90 - - - Annan 0  1

7218 91 10 00 - - - Innehållande minst 2,5 viktprocent
nickel:

  

7218 91 10 10 - - - - Valsade eller stränggjutna 0  1, 5

7218 91 10 90 - - - - Annan 0  1, 5

7218 99 80 00 - - - - Smidda:   

7218 99 80 10 - - - - - Med runt eller månghörnigt
tvärsnitt

0  1, 5

7218 99 80 90 - - - - - Annan 0  1, 5



7222 11 81 00 - - - - Innehållande minst 2,5
viktprocent nickel:

  

7222 11 81 10 - - - - - Med en diameter av mindre än
25 mm

0  1, 5

7222 11 81 90 - - - - - Annan 0  1, 5

7222 11 89 00 - - - - Innehållande mindre än 2,5
viktprocent nickel:

  

7222 11 89 10 - - - - - Med en diameter av minst 25
mm

0  1, 5

7222 11 89 90 - - - - - Annan 0  1, 5

(gäller fr.o.m. 1.7.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

8505 19 90 32 - - - - - Magneter, avsedda att användas
vid tillverkning av avböjningsspolar
(TN003)

2,2; S:0  1, 5

8525 30 90 30 - - - Kompakt kamera för intern-TV
(CCTV), med en vikt av högst 250 g,
innesluten i ett hölje med dimensioner
som inte överstiger 50 x 60 x 89,5 mm,
med en enda "Charge-Couple
Device"-sensor (CCD), vars upplösning
inte överstiger 440 000 effektiva pixlar,
avsedd att användas i
CCTV-övervakningssystem(TN003)

4,9; S:0 p/st 1, 5

9032 89 90 20 - - - - Elektroniska styranordingar för
elektromekanisk servostyrning
(EPS-styranordningar)

2,8; S:0  1, 5

Fotnotsförteckning

Textförändring (gäller fr.o.m. 1.7.04):

CD 289



För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras en importlicens och ett ursprungsintyg formulär A. I
importlicensens skall anges ursprungslandet eller ursprungsländerna (som enligt kolumn H i bilaga I till förordning
(EG) nr 2501/2001 omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna), kvantiteten råsocker,
uttryckt som vitsockerekvivalent "Råsocker för raffinering, importerat i enlighet med artikel 9.5 i förordning (EG) nr
2501/2001. Löpnummer 09.4304". I urpsrungsintyget formulär A skall följande anges i fält 4, frasen "Kvot
löpnummer 09.4304 - förordning (EG) nr 1381/2002", datum för lastning av sockret i det exporterande förmånslandet
och det regleringsår leveransen hänför sig till och KN-numret 1701 11 10.

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och Päivi Suuronen, tfn 020 492
6309 eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

KH/LK, 135/010/16.8.2004
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Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i augusti 2004

Tullstyrelsen fastställer med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) och artikel 171 i tillämpningsförordningen för
tullkodexen följande ändrade omräkningskurs. Denna omräkningskurs skall tillämpas, om inte annat meddelas, på
varor som i Finland under tiden 25 - 31 augusti 2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Pretoria ZAR 7,7677

MJK/MA, 137/010/23.8.2004



Nr 159

Ändring till i 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i augusti 2004

När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms, skall det vid omräkning av belopp
som uttryckts i utländsk valuta användas samma ändrade omräkningskurs, som publicerats i Tullstyrelsens cirkulär nr
137/010/04. Denna ändrade omräkningskurs skall användas vid beskattning av fordon för vilka en
bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts under tiden 25 - 31 augusti 2004.

MJK/MA, 138/010/23.8.2004
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Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet i
september 2004

Tullstyrelsen bekräftar med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) följande omräkningskurser som baserar sig på
artikel 35 i tullkodexen och artiklarna 168-171 i tillämpningsförordningen och som skall tillämpas vid fastställande av
tullvärdet på importerad vara. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland
under tiden 1.9. - 30.9.2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,2287 USD).

New York USD 1,2287

Montreal CAD 1,6026

London GBP 0,67185

Stockholm SEK 9,1847

Oslo NOK 8,29

Köpenhamn DKK 7,416

Reykjavik ISK 84,62

Zürich CHF 1,5296

Tokyo JPY 134,95

Melbourne AUD 1,7075

Hongkong HKD 9,438

Pretoria ZAR 7,7677

Jeddah SAR 4,5524

Casablanca MAD 10,6979

Kuwait KWD 0,3585



Abu Dhabi AED 4,4792

Singapore SGD 2,084

Bombay INR 53,093

Teheran IRR 10748,93

Kuala Lumpur MYR 4,6858

Beijing CNY 10,206

Bangkok THB 50,556

Wellington NZD 1,8399

Tunis TND 1,5337

Ankara TRL 1802000,0

Kairo EGP 7,6576

Moskva RUB 33,551

Budapest HUF 246,1

Prag CZK 31,138

Valetta MTL 0,4152

Nicosia CYP 0,5542

Tallinn EEK 15,4816

Riga LVL 0,6592

Vilnius LTL 3,4288

Warszawa PLN 4,3963



Bratislava SKK 39,62

MJK/MA, 139/010/23.8.2004
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I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i september 2004

När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms skall det i september 2004 vid
omräkning av belopp som uttryckts i utländsk valuta användas samma omräkningskurser, som finns publicerade i
Tullstyrelsens cirkulär nr 139/010/23.8.2004. Dessa omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för
vilka en bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts i september 2004.

RV/MA, 140/010/23.8.2004



Nr 162

Tullkvoter och tilläggstullar för odlad lax

Kommissionen har utfärdat en förordning om provisoriska skyddsåtgärder beträffande import av odlad lax.
Förordning (EG) nr 1447/2004; publicerad i EUT nr 267/14.8.2004. Förordningen tillämpas under tiden 15.6.2004 -
6.2.2005.

1. Import som omfattas av tullkvoter

Genom förordningen fastställs kvoter som återspeglar traditionella importmängder. Vid import som faller utanför
dessa kvoter uppbärs tilläggtull. Odlad lax kan således importeras i de traditionella mängderna utan tilläggstull och
utan begränsningar med tilläggstull. Importen från Norge och Färöarna omfattas av egna tullkvoter och från alla andra
länder av en enda tullkvot. Kvotmängderna och de berörda länderna finns angivna i bilaga I nedan. På vild lax
tillämpas inga tullkvoter.

Tullkvoterna förvaltas enligt "den som är först betjänas först" -principen. Importören skall i samband med
förtullningen av varorna till fri omsättning begära tillämpning av tullkvoten. Kvottilldelning begärs i kvoten av grupp 1
eller i kvoten av grupp 2. Kvoterna har beräknats på grundval av fiskekvivalenter (whole fish equivalent, WFE), och
omräkningssatserna för filead fisk (grupp 2) är 1:0,65 och för ofilead fisk (grupp 1) 1:0,9.

När tullkvoten blivit fylld uppbärs en tilläggstull för odlad lax enligt bilaga I. Den konventionella tullsats som
föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 2658/87, senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2344/2003,
eller eventuella förmånstullsatser, skall fortsätta att tillämpas på import av odlad lax.

2. Bevis på ursprung

Ursprunget för den odlade lax som omfattas av denna förordning skall fastställas i enlighet med gällande
gemenskapsbestämmelser. Då tillämpas, beroende på situationen, ursprungsreglerna i tullkodexen och
tillämpningskodexen eller ursprungsreglerna i tullförmånsavtalen eller -arrangemangen.

Överlåtelsen av varorna till fri omsättning förutsätter:

1) att det uppvisas ett ursprungscertifikat som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna i landet i fråga och
som uppfyller villkoren i artikel 47 i förordning (EEG) nr 2454/93 (tillämpningskodexen).

Om det för produkterna emellertid visas upp ett ursprungsintyg som i ursprungslandet utfärdat med stöd av något
tullförmånsavtal eller -arrangemang (EUR.1, Form A eller fakturadeklaration), krävs ovan nämnda allmänna
ursprungsintyg inte.

2) att de berörda produkterna har transporterats direkt till gemenskapen från landet i fråga.

3. Utvecklingsländerna

Importen av odlad lax från något av de utvecklingsländer som räknas upp i bilaga II nedan omfattas inte av
tullkvoterna.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullverkets kvot- och intrastatgrupp

Pirjo Nyberg, 19/787/23.8.2004

Bilaga1: EUT nr L 270; 18.8.2004, s.17

Bilaga 2: EUT nr L 267; 14.8.2004, s.29
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters
sundhet vid import och export av växtprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdade den 13 juli 2004 förordning nr 40/04, som upphäver jord- och
skogsbruksministeriets beslut av den 23 november 1995 om växtskyddskrav vid import, export och marknadsföring
av växtprodukter (105/95).

Förordningen specificerar sundhetskontrollens tre delar enligt direktivet om växters sundhet.

I bilaga VII har nya tullkontor och gränsövergångsställen tillagts i enlighet med den ändring av direktivet enligt vilken
partierna innehållande barrträ från områden utanför Europeiska gemenskapen skall genomgå sundhetskontroll fr.o.m.
den 1 mars 2005.

Tullen skall anmäla tíllsynsmyndigheten ankomsten av sådana föremål som kräver fytosanitär gränskontroll, om
föremålen inte granskats före uppvisande av tulldeklarationen.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 40/04 har bemyndigats av lagen om skydd för växters sundhet
(702/2003). Enligt lagens 14 § 1 mom. är det Kontrollcentralen för växtproduktion som svarar för tillsynen över att de
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den efterföljs samt för organiseringen av tillsynen.
Kontrollcentralen för växtproduktion är också den växtskyddsmyndighet som avses i direktivet om växters sundhet.

Enligt paragrafens andra moment kan utöver Kontrollcentralen för växtproduktion också tullverket övervaka
importen. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas bestämmelser om de uppgifter som hör till
Kontrollcentralens för växtproduktion befogenheter och som skall överföras till tullverket, i enlighet med särskilt
avtal mellan jord- och skogsbruksministeriet och finansministeriet om överföringen och omfattningen av uppgifterna.

Jord- och skogsbruksministeriet och finansministeriet har slutit ett avtal om överföringen till tullverket av den
fytosanitära gränskontroll av frukt, bär och grönsaker som avses i 17 § denna förordning. Avtalet trädde i kraft den 1
juli 2004. I praktiken överförs uppgifterna först på hösten. Ett nytt meddelande om vad som ändras och när kommer
att ges ut senare.

Tillämpningsområde

I den nya förordningen bestäms om de åtgärder, föreskrifter, förbud, villkor och begränsningar som, i syfte att
bekämpa skadegörare och att hindra spridningen av dem, kan föreläggas importen och exporten av skadegörare,
växter, växtprodukter och andra föremål med vilka skadegörare lätt kan spridas samt transporten av dem genom
finskt territorium till någon annan medlemsstat inom Europeiska unionen eller till en stat som inte hör till EU. I
förordningen bestäms också om kontroller som utförs av tillsynsmyndigheten samt om dennas uppgifter och
befogenheter.

Registreringsskyldighet

Enligt förordningens 3 § skall en aktör som importerar föremål vilka nämns i bilaga V B antecknas i
växtskyddsregistret. Ansökan om registrering söks hos Kontrollcentralen för växtproduktion. Föremålen i bilaga V har
räknats upp i TMD 145/2004. Aktören skall ange sitt registreringsnummer i fält 44 på SAD-blanketten (koden för
dokumentet är REK).

Sundhetscertifikat

Försändelsen skall åtföljas av ett sundhetscertifikat som stämmer överens med den modell som fastställts i den
internationella växtskyddskonventionen och som har stämplats och undertecknats av växtskyddsmyndigheten. Alla
rättelser, ändringar och tillägg i certifikatet skall bekräftas med växtskyddsmyndighetens underskrift och stämpel.
Certifikat som åtföljer varor till Finland skall vara uppgjorda på finska, svenska, engelska eller tyska.

Om ett föremål importeras från något annat land än från ursprungs- eller avsändningslandet kan föremålet åtföljas av
ett sundhetscertifikat för återexport till vilket en kopia av det sundhetscertifikat har fogats med vilket föremålet



importerats till landet före återexporten.

Om ett föremål importeras från ett land som inte hör till den internationella växtskyddskonventionen, skall certifikatet
innehålla alla de uppgifter som ingår i den fastställda modellen.

Förutsättningar för import

Till Finland får inte importeras

- i bilaga I nämnda insekter, kvalster, nematoder, bakterier och virus

- i bilaga II nämnda skadegörare, när de förekommer i de växter som uppräknas i bilagan,

- i bilaga III nämnda föremål från de stater eller områden som uppräknas i bilagan,

- i bilaga IV nämnda föremål, om de inte uppfyller de särskilda kraven i bilagan,

- i bilaga V B nämnda föremål, om de inte har försetts med något certifikat eller intyg som förutsätts i förordningen.

Eftersom bilagorna i förordningen är så långa, publiceras de inte i detta meddelande, utan de kan hittas på
Internetadressen: http://www.finlex.fi/pdf/normit/19758-04040sv.

Undantag från importförbuden

Kontrollcentralen för växtproduktion kan bevilja tillstånd för import av de skadegörare och föremål som nämns i
bilagorna I-V, om importen sker i experimentella eller vetenskapliga syften eller för sorturval.

I enskilda fall kan en verksamhetsidkare som i Finland, i ett område som gränsar till Norge eller Ryssland, använder i
bilaga V nämnda föremål som han importerat, av särskilda skäl hos Kontrollcentralen för växtproduktion ansöka om
tillstånd att avvika från villkoren och begränsningarna för import av de i ansökan om tillstånd specificerade föremål
som nämns i bilagorna IV eller V, om föremålen har odlats eller producerats i ett sådant område i Norge eller
Ryssland som gränsar till Finland. Utöver tillståndet av Kontrollcentralen för växtproduktion skall man vid import
också visa upp en handling av vilken framgår exakt var föremålen har sitt ursprung.

Införselorter

Import av de föremål eller varor som räknas upp i TMD nr 145/2004 (bilaga V B till förordningen) är tillåten endast
via de införselorter som fastställts i förordningens bilaga. Med införselort avses en i förordningen namngiven ort där
föremålen för första gången förs in till Europeiska gemenskapens tullområde. Vid flygtransport är införselorten en
flygplats, vid sjö- eller flodtransport en hamn, vid järnvägstransport en järnvägsstation och vid alla övriga transporter
den plats där den tullanstalt är belägen som har ansvaret för området vid den gemenskapsgräns som passerats.

Införselortena r enligt förordningens bilaga:

Helsingfors och Åbo (land-, havs- och luftgräns)

Karigasniemi, Villmanstrand, Niirala, Nuijamaa, Näätämö, Vaalimaa, Vainikkala och Vartius (landgräns)

Tammerfors (luftgräns).

Trävaror med ursprung i Ryssland får dock importeras också via följande tullanstalter: Eckerö, Fredrikshamn, Hangö,
Ingå, Kaskö, Kemi, Gamlakarleby, Kotka, Lovisa, Långnäs, Sastmola, Uleåborg, Jakobstad, Björneborg, Borgå,
Brahestad, Raumo och Nystad (havsgräns)

Haapavaara, Imatra, Karikangas, Karttimo, Kivipuro, Kokkojärvi, Kortesalmi, Kurvinen, Leminaho, Lieksan Inari,
Onkamo, Parikkala, Puitsi, Raate, Raja-Jooseppi, Rajakangas, Ruohovaara, Salla, Uukuniemi, Valkeavaara och
Virtaniemi (landgräns).

Anmälan om import



Importören eller dennes företrädare skall, före importen av föremål försedda med ett sundhetscertifikat, göra en
anmälan om importen till Kontrollcentralen för växtproduktion. Anmälan skall göras i tillräckligt god tid för att en
fytosanitär gränskontroll för klarläggande av importdugligheten skall kunna ordnas, dock senast 24 timmar före
föremålens ankomst till införselorten. Av anmälan om import skall framgå importörens namn, införseldatumet och
införselorten samt de för import avsedda föremålens ursprung, varukod, mängd och bestämmelseort. Föremålen skall
åtföljas av följande handlingar och märkningar:

- sundhetsintygets nummer och

- importörens växtskyddsregisternummer.

Fytosanitär gränskontroll

Vid fytosanitär gränskontroll skall klarläggas att import av föremålen inte är förbjuden enligt förordningen och att ett
behörigt och giltigt sundhetscertifikat samt också eventuellt ett sundhetscertifikat för återexport har utfärdats för
föremålen. En fytosanitär gränskontroll skall göra på varje varuparti som avses i bilaga V B (TMD 145/2004).
Kontrollen är tredelad:

- kontroll av sundhetscertifikat

- identitetskontroll (importerade partiet motsvarar det utfärdade certifikatet)

- fysisk växtskyddskontroll, där det säkerställs att föremålen uppfyller villkoren i denna förordning.

Föremålen får inte överlåtas till ett tullförfarande förrän tillsynsmyndigheten eller den auktoriserade inspektören på
ovan nämnda sätt har konstaterat föremålens importduglighet. Tillsynsmyndigheten eller den auktoriserade
inspektören skall underrätta den tull som gett tillstånd för förflyttning om importdugligheten.

Undantag från sundhetskontrollen

Privatpersoner får för eget bruk utan sundhetscertifikat eller något annat intyg över växters sundhet från Europa
importera obetydliga mängder av föremål som nämns i bilagorna IV eller V, om importen inte medför risk för
spridning av skadegörare. Såsom föremål som importerats för eget bruk betraktas inte föremål som har importerats att
användas i näringsverksamhet.

Kontrollavgifter

Kontrollavgifter som påförs importören uppbärs av tullverket (förordning 508/1999 om uppbörd av avgifter för
växtinpektioner i samband med import). Den senaste prislistan finns publicerad i TMD nr 145/2004.

Flyttning av föremål från införselorten för fytosanitär gränskontroll

Föremål som har införts i landet genom en i förordningen avsedd införselort och för vilka en förhandsanmälan
lämnats in kan med ett skriftligt tillstånd av tillsynsmyndigheten förflyttas från gränskontrollstationen för att genomgå
en fytosanitär gränskontroll någon annanstans. Utöver detta tillstånd krävs också ett av tullen utfärdat skriftligt
flyttningstillstånd eller att föremålen transiteras.

Tillsynsmyndigheten kan också bestämma att föremålen skall transporteras till ett tullager eller till ett av mottagaren
anvisat lager, om en fytosanitär gränskontroll av kontrolltekniska skäl inte är möjlig att utföra tillräckligt tillförlitligt
på införselorten.

Åtgärder som gäller underkända partier

Om det vid en kontroll konstateras eller av grundad anledning misstänks att skadegörare nämnda i förordningens
bilagor förekommer i ett föremål eller om det vid en kontroll konstateras föremål som inte får importeras eller om ett
varuparti inte motsvarar de förutsättningar för import som anges i denna förordning eller i den övriga lagstiftningen
om växters sundhet, skall tillsynsmyndigheten, för förebyggande av risken att skadegörare sprids, utan dröjsmål



- förbjuda import av varupartiet

- bestämma att varupartiet skall föras ut ur landet

- bestämma att det angripna varupartiet och förpackningarna för det skall sorteras så, att de angripna föremålen
avlägsnas ur partiet

- bestämma att varupartiet eller en del av det skall förstöras

- fastställa en karantäntid för varupartiet tills undersökningsresultaten för proven har fastställts, eller

- bestämma att varupartiet skall behandlas så att risken för att skadegörare sprids elimineras.

Exportkontroll

Tillsynsmyndigheten kontrollerar på exportörens begäran och i enlighet med dennes yrkanden angående
mottagarstatens kontroll sådana föremål som är avsedda att exporteras från Finland till länder utanför EU.

Sundhetscertifikat, sundhetscertifikat för återexport eller någon annan handling eller anteckning beträffande
varuförsändelsens sundhet som mottagarstaten kräver utfärdas på exportörens begäran av tillsynsmyndigheten, om
varupartiet uppfyller de krav som mottagarstaten ställer.

Transport av föremålet via Finland till en annan medlemsstat

Om ett föremål som skall genomgå en fytosanitär gränskontroll transporteras genom finskt territorium till en annan
medlemsstat inom EU, kan identitetskontrollen och den fysiska växtskyddskontrollen utföras i bestämmelsestaten, om
medlemsstaternas myndigheter från fall till fall kommer överens om ett sådant tillvägagångssätt.

JS/PKN, 132/010/13.8.2004
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Antidumpningsåtgärder

Slutlig antidumpningstull på polyetentereftalat med ursprung i Australien, Kina och Pakistan

Den slultiga antidumpningstull som införts genom rådets förordning (EG) nr 1467/2004 (EUT nr L 271, 19.8.2004) tas
ut vid import av polyetentereftalat med KN-nummer 3907 60 20 (viskositetskvot på 78 ml/g eller mer, enligt
ISO-standard 1628-5). De tillämpliga tullarna trädde ikraft den 20 augusti 2004 och är följande:

Land Företag Tull

EUR/t

Taric-
tilläggsnr

Australien Leading Synthetics Pty Ltd 66 A503

Novapex Australia Pty Ltd 128 A504

Kaikki muut yritykset 128 A999

Folkrepubliken
Kina

Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd 184 A505

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd 0 A506

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd 157 A507

Far Eastern Industries Shanghai Ltd 22 A508

Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhaista 184 A509

Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group
Co. och Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

184 A511

Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan)
och Yibin Wuliangye Group Import & Export Co.,
Ltd (Sichuan)

184 A512

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co.
Ltd

151 A513

Alla andra företag 184 A999

Pakistan Gatron (Industries) Ltd 0 A514



Novatex Ltd 0 A515

Alla andra företag 0 A999

Tillämpningen av ovan nämnda företagsspecifika tullar förutsätter att en faktura enligt bilaga 1 visas upp.

I de fall varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller skall betalas
därför fördelas vid fastställande av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr
2454/93, skall beloppet för antidumpningstullen, beräknat på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en
procentsats som motsvarar fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller skall betalas.

Kommissionen har godkänt åtangandet som gjorts av företaget nedan:

Land

Australien

Tillverkare

Leading Synthetics Pty Ltd

Taric-tilläggsnr

A 503

Antidumpningstuller tillämpas inte vid import av ovan nämnda företags varor, om det för polyetentereftalat vid
överlåtelsen till fri omsättning visas upp en faktura som innehåller de uppgifter som anges i bilaga 2 nedan.

Belopp som ställts som säkerhet för den preliminäta antidumpningstullen (se TMD 60/2004) tas ut upp till den
slutgiltigt införda tullsatsen och beloppen utöver denna sats återbetalas.

För följande kinesiska företag har den preliminära tullen korrigerats:

Företag Preliminär antidumpningstull
enligt förordning (EG) nr

306/2004 (euro/ton)

Korrigerad
preliminär
antidumpningstull

TARIC-
tilläggsnr

Yuhua Polyester Co., Ltd
of Zhuhai

188 183 A 509

Guangdong Kaiping
Polyester Enterprises
Group Co. ja Guang-dong
Kaiping Chunhui Co. Ltd

191 183 A 511

För nämnda företags del uppbärs den preliminära tullen slutgiltigt endast upp till den korrigerade preliminära
antidumpningstullsatsen.

Tillkännagivande om en översyn vid giltighetstidens utgång

Vid import av av linor och kablar av stål (Taric-nummer 7312 10 82 10, 7312 10 84 10, 7312 10 86 10, 7312 10 88 10
och 7312 10 99 10) med ursprung i Kina, Indien, Sydafrika och Ukraina har en översyn vid giltighetstidens utgång
inletts gällande en eventuelll förlänging av antidumpningsåtgärderna. (EUVL nr C 207, 17.8.2004).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, 142/010/23.8.2004

BILAGA 1



Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 i denna förordning skall innehålla en försäkran som är undertecknad av en
anställd vid företaget och innehåller följande:

1. Den anställdes namn och funktion vid det företag som utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran:

"Jag intygar härmed att de [volym] polyetentereftalat som säljs på export till Europeiska gemenskapen och avses i
denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [TARIC-tilläggsnummer] i [land]. Jag försäkrar att
uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."

3. Datum och underskrift.

BILAGA 2

Uppgifter som skall anges i den faktura som avses i artikel 2

Följande uppgifter skall anges i den faktura som åtföljer försäljning av den berörda produkten, vilken omfattas av ett
åtagande och för vilken det begärs befrielse från antidumpningstull:

1. Rubriken FAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE.

2. Namnet på det i artikel 2 nämnda företag som utfärdat fakturan.

3. Fakturanummer.

4. Dag för utfärdande av fakturan.

5. Det TARIC-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna skall tullklareras vid gemenskapens gräns.

6. En exakt beskrivning av varorna med bl.a. följande uppgifter: produktkodnummer (PCN), KN-nummer, kvantitet (i
ton).

7. Beskrivning av försäljningsvillkoren, med bl.a. följande uppgifter: pris per ton, betalningsvillkor, leveransvillkor,
sammanlagda rabatter och avdrag.

8. Namnet på det företag som fungerar som importör till vilken fakturan utfärdas direkt av det berörda företaget.

9. Namnet på den företrädare för företaget som har utfärdat fakturan samt följande undertecknade försäkran:

"Jag intygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna
faktura omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [företagets namn och adress], [TARIC-
tillläggsnummer] och som godtagits av Europeiska kommissionen genom beslut 2004/600/EG. Jag försäkrar att
uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."



Nr 165

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 1 juni 2004 på grund av att firmans upphört avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder

Asva Oy (1526725-0)

Helsinki 1292-2

Easmar Logistics Oy (0943863-1)

Kuopio 9260-1

Oy Heltel Ab (0567559-2)

Helsinki 3997-4

Oy JIT-Trans Ltd (0699607-2)

Raahe 5019-5

August Lindberg Oy (0189315-4)

Raahe 5604-4

Monilaite-Dayton Oy (1601271-9)

Vantaa 8856-7

Rannila Steel Oy (0877858-9)

Vimpeli 6481-6



Rannila Steel Export Oy (1528303-1)

Vimpeli 6584-7

Scribona Solutions Oy (0705782-7)

Espoo 1277-3

SKJ Yhtiöt Oy (0398961-9)

Raahe 5811-5

på grund av firmans
delning:

Fortum Oil and Gas Oy (0111973-2)

Fortum 2137-8

på grund av likvidation:

Lahden Lämpövoima Oy (0149050-7)

Lahti 8707-2
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Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Del 1

Provisoriska skyddsåtgärder för odlad lax

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1447/2004 av den 13 augusti 2004 (EUVL L267/14.8.2004) har man infört ett system med tullkvoter
och tilläggstullar som gäller odlad lax med KN-nummer ex 0302 12 00, ex 030311 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 och ex
0304 20 13. Den berörda laxen kan importeras färsk, kyld, fryst eller filead. Ursprunget för odlad lax fastställs enligt gällande
gemenskapsbestämmelser. Systemet gäller under tiden 15.8.2004 - 6.2.2005.

Eftersom största delen av importen sker från Norge och Färöarna, har dessa länder fått egna kvoter. För Norge (NO) gäller kvotnumren 90.780
(ofilead) och 90.788 (filead), för Färöarna (FO) 90.694 (ofilead) och 90.694 (filead). För övriga länder gäller kvotnumren 90.077 (ofilead)
och 90.078 (filead). Inom kvoterna uppbärs inga tilläggstullar.

Förordningen tillämpas inte på vild lax och inte heller på produkter som är på väg till gemenskapen på det sätt som avses i artikel 5.2 i
förordningen. Import av odlad lax från vissa utvecklingsländer omfattas inte av förordningen och inga tullkvoter beviljas dem. Dessa
utvecklingsländer räknas upp i bilaga II till förordningen.

I Taric-databasen har man till följd av dessa provisoriska skyddsåtgärder gjort följande ändringar och tillägg gällande landgrupper, varukoder
och fotnoter:

Nya landgrupper (gäller fr.o.m. 15.8.2004)

1045 SALMO Länder som omfattas av förordning 1447/2004 ("farmed salmon")

I landgruppen ingår:

AL (Albanien), AM (Armenien), AU (Australien), AZ (Azerbaijdzjan), BA (Bosnien och Herzegovina), BG (Bulgarien), BY (Vitryssland), CA
(Kanada), CH (Schweiz), CS (Serbien och Montenegro),

FO (Färöarna), GE (Georgien), HR (Kroatien), IL (Israel), IS (Island), JP (Japan), KG (Kirgisistan),

KP (Demokratiska folkrepubliken Korea), KR (Republiken Korea), KZ (Kazakstan) LI (Liechtenstein), MD (Moldavien), MK (Makedonien),
NO (Norge), NZ (Nya Zeeland), PS (Det ockuperade palestinska territoriet), RO (Rumänien), RU (Ryska federationen), TH (Thailand), TJ
(Tadzjikistan), US (Förenta staterna), UZ (Uzbekistan), VA (Vatikanen), XC (Ceuta) och XL (Melilla).

1040 Länder uteslutna i förordning 1447/2004 ("farmed salmon").

Kommissionen har ännu inte meddelat någon förkortning för landgruppen. Landgruppen omfattar andra länder än de länder som tillhör
landgruppen 1045 SALMO, dvs. utvecklingsländer vilkas andel av importen till gemenskapen understiger 3 procent.

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 15.8.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

0304 20 13 91 - - - - Andra:

0304 20 13 91 - - - - - Vild (TN069) 2,0 1

0304 20 13 99 - - - - - Andra 2,0 + 722eur/1000kg
(TM584); K:2 (090078)

1

Undernummer 0304 20 13 90 upphörde att gälla 14.8.04

Förändringar i tullsatser (gäller fr.o.m. 15.8.04):



Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

0302 12 00 21 - - - - - Hel fisk 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); K:2 (090077)

1

0302 12 00 22 - - - - - Urtagen med huvud 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); K:2 (090077)

1

0302 12 00 23 - - - - - Urtagen utan huvud 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); K:2 (090077)

1

0302 12 00 29 - - - - - Annan, även "kotletter" 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); K:2 (090077)

1

0302 12 00 39 - - - - Andra 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); K:2 (090077)

1

0302 12 00 99 - - - - Andra 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); K:2 (090077)

1

0303 11 00 11 - - - - Vild (TN003) (TN069) 2,0; S:0 1

0303 11 00 19 - - - - Annan (TN003) 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); S:0 +

522eur/1000 kg (TM584);
K:2 (090077)

1

0303 11 00 99 - - - - Annan 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); K:2 (090077)

1

0303 19 00 11 - - - - Vild (TN003) (TN069) 2,0; S:0 1

0303 19 00 19 - - - - Annan (TN003) 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); S:0 +

522eur/1000 kg (TM584);
K:2 (090077)

1

0303 19 00 99 - - - - Annan 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); K:2 (090077)

1

0303 22 00 21 - - - - - Hel fisk 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); K:2 (090077)

1

0303 22 00 22 - - - - - Urtagen med huvud 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); K:2 (090077)

1



0303 22 00 23 - - - - - Urtagen utan huvud 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); K:2 (090077)

1

0303 22 00 29 - - - - - Annan, även "kotletter" 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); K:2 (090077)

1

0303 22 00 89 - - - - Andra 2,0 + 522eur/1000kg
(TM584); K:2 (090077)

1

0304 10 13 21 - - - - - - - Hela fiskfiléer med en vikt över 300
g/styck, färska eller kylda

2,0 + 722eur/1000kg
(TM584); K:2 (090078)

1

0304 10 13 29 - - - - - - - Andra fiskfiléer eller filébitar med en
vikt av högst 300 g/styck

2,0 + 722eur/1000kg
(TM584); K:2 (090078)

1

0304 10 13 99 - - - - - - Andra 2,0 + 722eur/1000kg
(TM584); K:2 (090078)

1

0304 20 13 21 - - - - - - Hela fiskfiléer med en vikt över 300
g/styck

2,0 + 722eur/1000kg
(TM584); K:2 (090078)

1

0304 20 13 29 - - - - - - Andra fiskfiléer eller filébitar med en
vikt av högst 300 g/styck

2,0 + 722eur/1000kg
(TM584); K:2 (090078)

1

Fotnotsförteckning

(gäller fr.o.m. 15.8.2004)

TM 584

Tilläggstull tillämplig enligt artikel 1.4 i förordning (EG) nr 1447/2004 (EGT L 267,14.08.2004).

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och Päivi Suuronen, tfn 020 492 6309 eller e-post:
förnamn.efternamn@tulli.fi

KH/LK, 136/010/18.8.2004



Nr 167

Antidumpningsåtgärder

Ändringar (gällande företag) i antidumpningsåtgärder vid import av vissa rördelar med
ursprung i Thailand

Genom rådets förordning (EG) nr 1496/2004 (EUT nr L 275, 25.8.2004) har vissa ändringar gjorts gällande
antidumpningsåtgärderna vid import av thailändska rördelar (Taric-nummer 7307 93 11 99, 7307 93 19 99, 7307 99
30 98 och 7307 99 90 98) .

På grund av att prisåtagandena upphört att gälla tas den antidumpningstull på 58,9 % som gäller thailändska rördelar i
bruk gällande företaget TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok och gällande bolaget Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd,
Samutprakarn införs en individuell antidumpningstull på 7,4 %.

De tillämpliga tullarna är följande:

Land/Företag Tullsats Taric-
tilläggsnr

Thailand 58,9 % A 999

Med undantag av:   

Awaji Sangyo (Thailand) Co., Ltd,
Samutprakarn

7,4 % 8 850

Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng-
Samutprakarn

0 % A 118

Förordningen trädde i kraft den 26 augusti 2004.

Meddelanden om antidumpningsåtgärder i EUT, C-serien

- ett antidumpningsförfarande (undersökning) beträffande import av
fästanordningar av rostfritt stål och delar därav (KN-nummer 7318 12
10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 och
7318 16 30) med ursprung i Filippinerna, Indonesien, Kina, Malaysia,
Taiwan, Thailand och Vietnam har inletts (EUT nr C 212, 24.8.2004).

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (tull) att
upphöra den 10 mars 2005 vid import av elektroniska vågar (Taric-
nummer 8423 81 50 10) med ursprung i Japan och Singapore (EUT nr C
214, 26.8.2004)

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (tull och
åtaganden) att upphöra den 18 februari 2005 vid import av sömlösa rör
av stål och järn (Taric-nummer 7304 10 10 10, 7304 10 30 10, 7304 31
99 00, 7304 39 91 10, 7304 39 91 90 och 7304 39 93 00) med ursprung



i Kroatien och Ukraina (EUT nr C 215, 27.8.2004).

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (tull) att
upphöra den 19 februari 2005 vid import av dödbränd (sintrad)
magnesia (Taric-nummer 2519 90 30 00 och 2519 90 90 10) med
ursprung i Kina (EUT nr C 215, 27.8.2004).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, 145/010/30.8.2004



Nr 168

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i
september 2004
När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär
import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i september 2004, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den
penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juli 2004 i den medlemsstat där den
första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

För de nya medlemsstaterna som anslöt sig den 1 maj 2004 tillämpas som kompensationsränta den senaste ovan
nämnda räntan för en tidigare månad, om räntan för juli månad inte offentliggjorts.

Den tillämpliga räntesatsen är

Euroområdet 2,12 %

Danmark 2,21 %

Sverige 2,15 %

Storbritannien 4,84 %

Cypern 5,30 %

Lettland 4,94 %

Litauen 2,68 %

Malta 2,90 %

Polen 5,91 %

Slovakien 4,33 %

Slovenien 4,46 %

Tjeckien 2,33 %



Ungern 11,10 %

Estland 2,42 %

MJK/MA, 141/010/23.8.2004



Nr 169

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 24 augusti 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Carrus Oy (0153771-5)

Vantaa 2895-1

Kone Oyj Suomen
Hissiosasto

(0110139-9)

Helsinki 1461-3

Myllyn Paras Oy (0213815-0)

Hyvinkää 3906-5

Pääesikunnan taloushuolto-
osasto

(0952029-9)

Helsinki 0301-2

MAK/TRH, 144/010/24.9.2004



Nr 170

Ändring av förordningen om accis på flytande bränslen
I förordningen om accis på flytande bränslen (1547/1994) ändras 2 § 1 mom. och 3 § 1 mom. (559/2003) fr.o.m.
1.9.2004.

I 2 § 1 mom. specificeras de metoder som används vid utredning av huruvida motorbensin eller dieselolja uppfyller de
krav som bestäms i 2 § 1 mom. 6 eller 8 punkten i lagen om accis på flytande bränslen. Efter ändringen av
förordningen skall de metoder som anges i standarderna EN SFS 228 och EN SFS 590 tillämpas.

Enligt tillägget i förordningens 3 § 1 mom. skall utöver dieselolja också annan flyktig mineralolja som används såsom
lätt brännolja färgas, om brännoljan används som bränsle.

Ändringen träder i kraft den 1 september 2004.

MJK/AS, 143/010/31.8.2004



Nr 171

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Del 1

Landförteckning

1040 NOSAL, Länder uteslutna i förordning 1447/2004 ("farmed salmon").

Landgruppen omfattar följande länder:

AD (Andorra), AE (Förenade Arabemiraten), AF (Afghanistan), AG (Antigua och Barbuda), AI (Anguilla), AN (Nederländska Antillerna), AO
(Angola), AQ (Antarktis), AR (Argentina), AS (Amerikanska Samoa), AW (Aruba), BB (Barbados), BD (Bangladesh), BF (Burkina Faso), BH
(Bahrain), BI (Burundi), BJ (Benin), BM (Bermudas), BN (Brunei Darussalam), BO (Bolivia), BR (Brasilien), BS (Bahamas), BT (Bhutan),
BV (Bouvetön), BW (Botswana), BZ (Belize), CC (Kokosöarna eller Keelingöarna), CD (Kongo, Demokratiska republiken) CF
(Centralafrikanska republiken), CG (Kongo republiken), CI (Elfenbenskusten), CK (Cooköarna), CL (Chile), CM (Kamerun), CN (Kina), CO
(Colombia), CR (Costa Rica), CU (Cuba), CV (Kap Verde), CX (Julön), DJ (Djibouti), DM (Dominica), DO (Dominikanska republiken), DZ
(Algeriet), EC (Ecuador), EG (Egypten), ER (Eritrea), ET (Etiopien), FJ (Fiji), FK (Falklandsöarna), FM (Mikronesiska federationen), GA
(Gabon), GD (Grenada), GH (Ghana), GI (Gibraltar), GL (Grönland), GM (Gambia), GN (Guinea), GQ (Ekvatorialguinea), GS (Sydgeorgien
och Sydsandwichöarna), GT (Guatemala), GU (Guam), GW (Guinea Bissau), GY (Guyana), HK (Hong Kong), HM (Heard- och
McDonaldsöarna), HN (Honduras), HT (Haiti), ID (Indonesien), IN (Indien), IO (Brittiska områden på Indiska oceanen), IQ (Irak), IR (Iran),
JM (Jamaica), JO (Jordanien), KE (Kenya), KH (Kambodja (Kampuchea)), KI (Kiribati), KM (Komorerna), KN (Saint Kitts och Nevis), KW
(Kuwait), KY (Caymanöarna), LA (Laos), LB (Libanon), LC (S:t Lucia), LK (Sri Lanka), LR (Liberia), LS (Lesotho), LY (Libyen), MA
(Marocko), MG (Madagaskar), MH (Marshallöarna), ML (Mali), MM (Myanmar), MN (Mongoliet), MO (Macao), MP (Norra Marianerna),
MR (Mauritanien), MS (Montserrat), MU (Mauritius), MV (Malediverna), MW (Malawi), MX (Mexico), MY Malaysia), MZ (Mosambique),
NA (Namibia), NC (Nya Caledonien), NE (Niger), NF (Norfolk-ön), NG (Nigeria), NI (Nicaragua), NP (Nepal), NR (Nauru), NU (Niueön),
OM (Oman), PA (Panama), PE (Peru), PF (Franska Polynesien), PG (Papua Nya Guinea), PH (Filippinerna), PK (Pakistan), PM (Saint Pierre
och Miquelon), PN (Pitcairn), PW (Palau), PY (Paraguay), QA (Qatar), RW (Rwanda), SA (Saudiarabien), SB (Salomonöarna), SC
(Seychellerna), SD (Sudan), SH (Saint Helena), SL (Sierra Leone), SM (San Marino), SN (Senegal), SO (Somalia), SR (Surinam), ST (Sao
Tomé och Principe), SV (El Salvador), SY (Syrien), SZ (Swaziland), TC (Turks- och Caicosöarna), TD (Tchad), TF (Saint Paulöarna), TG
(Togo), TK (Tokelau), TL (Östtimor), TN (Tunisien), TO (Tonga), TT (Trinidad och Tobago), TV (Tuvalu), TW (Taiwan), TZ (Tanzania), UG
(Uganda), UM (Små avlägset belägna öar som tillhör Förenta staterna), UY (Uruguay), VC (Saint vincent och Grenadinerna), VE (Venezuela),
VG (Brittiska Jungfruöarna), VI (Amerikanska Jungfruöarna), VN (Vietnam), VU (Vanuatu), WF (Wallis och Futunaöarna), WS (Samoa), XC
(Ceuta), XL (Melilla), YE (Republiken Jemen), YT (Mayotte), ZA (Sydafrika), ZM (Zambia) ja ZW (Zimbabwe).

Kommissionens förordning (EG) nr 1447/2004, 13.8.2004, finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 267, 14.8.2004. Se
närmare om provisoriska skyddsåtgärder för odlad lax i Tullstyrelsens meddelanden nr 162 och 166, publicerade 27.8.2004.

Fotnotsförteckning

Nya fotnoter (gäller fr.o.m. 19.8.2004):

CD 398

Tillämpningen av den individuella tullsatsen för detta företag skall förutsätta uppvisande för medlemsstaternas tullmyndigheter av en giltig
faktura vilken måste innehålla en förklaring som är undertecknad av en anställd vid företaget och innehåller följande:
1. Den anställdes namn och funktion vid det företag som utfärdat fakturan.
2. En förklaring med följande lydelse: "Jagintygar härmed att de [volym] polyetentereftalat som säljs på export till Europeiska gemenskapen
och avses i denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [TARIC-tilläggsnummer] i [land]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna
faktura är fullständiga och korrekta."
3. Datum och underskrift.
Om någon sådan faktura inte uppvisas skall den tullsats som gäller för andra företag tillämpas.

CD 399

Importerade produkter som deklareras enligt detta TARIC-tilläggsnummer skall vara befriade från antidumpningstullar om de tillverkas,
avsänds och faktu reras direkt av det företag som nämns i TARIC-tilläggsnummer till den första obe roende kunden i gemenskapenunder
förutsättning att produkterna åtföljs av en han delsfaktura som innehåller åtminstone de uppgifter som anges nedan:
1. Rubriken "FAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE".
2. Namnet på det företag som nämns i TARIC-tilläggsnumret och som utfärdat fakturan.
3. Faktura nummer.
4. Dag för utfärdande av fakturan.
5. Det TARIC-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna skall tullklareras vid gemenskapens gräns.
6. En exakt beskrivning av varorna med bland annat följande uppgifter:
- Produktk odnummer (Product Code Number, PCN).
- KN-nummer.
- Kvantitet (i ton).



7. Beskrivning av försäljningsvillkoren med bl.a. följande uppgifter:
- Pris per ton.
- Betalningsvillkor.
- Leveransvillkor.
- Sammanlagda rabatter och avdrag.
8. Namnet på det importerande företag till vilket fakturan utfärdats direkt av det berörda företaget.
9. Namnet på den företrädare för företaget so m har utställt åtagandefakturan samt följande undertecknade försäkran:
"Jag in tygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna faktura omfattas av och sker
enligt villkoren i det å tagande som gjorts av [företagets namn och adress], [TARIC-tilläggsnummer] och som godtagits av Europeiska
kommissionen genom beslut 2004/600/EG. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."
Befrielse från tull skall också förutsätta att de varor som deklareras och visas upp för tulle n exakt motsvarar varubeskrivningen i
handelsfakturan.

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och Päivi Suuronen, tfn 020 492 6309 eller e-post:
förnamn.efternamn@tulli.fi

KH/LK, 146/010/30.8.2004

Del 1

Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.5.2004):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

Bilaga

1302 20 10 12 - - - Med tillsats av mindre än 5 viktprocent
socker:

  

1302 20 10 12 - - - - Pektater:   

1302 20 10 12 - - - - - I form av pulver 19,2  1, 5

1302 20 10 14 - - - - - Andra 19,2  1, 5

1302 20 10 17 - - - - Andra:   

1302 20 10 17 - - - - - I form av pulver 19,2  1, 5

1302 20 10 19 - - - - - Andra 19,2  1, 5

1302 20 10 82 - - - Med tillsats av minst 5 viktprocent socker:   

1302 20 10 82 - - - - Pektater:   

1302 20 10 82 - - - - - I form av pulver 19,2  1, 5

1302 20 10 84 - - - - - Andra 19,2  1, 5



1302 20 10 87 - - - - Andra:   

1302 20 10 87 - - - - - I form av pulver 19,2  1, 5

1302 20 10 89 - - - - - Andra 19,2  1, 5

Undernumren 1302 20 10 11, 1302 20 10 30, 1302 20 10 81 och 1302 20 10 90 upphörde att gälla 30.4.2004.

Ny e-postadress till dem som sammanställer brukstariffen

Vänligen skicka frågorna gällande brukstariffen per e-post till adressen kayttotariffi@tulli.fi.

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och Päivi Suuronen, tfn 020 492 6309 eller e-post:
kayttotariffi@tulli.fi

RV/LK, 148/010/6.9.2004



Nr 172

Tullkvoter för vissa produkter med ursprung i Mexiko
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr
1362/2000 med avseende på öppnande och förvaltning av tullkvoter för vissa produkter med ursprung i Mexikos
förenta stater. Förordning nr 1553/2004; publicerad i EUT L 282/1.9.2004. Förordningen trädde i kraft den 4
september 2004 och den tillämpas, förutom punkt 2 i bilagan, fr.o.m. den 1 maj 2004. Punkt 2 i bilagan tillämpas
fr.o.m. den 1 januari 2005.

Genom förordningen öppnas övergångsvis tullkvoter för bananer samt en tullkvot för vissa pektinämnen. Den i
förordningen avsedda banankvoten förvaltas enligt principen " först till kvarn" och inga importlicenser krävs. I syfte
att förbättra effektiviteten när det gäller förvaltningen av tullkvoterna för äggprodukter ibruktas från och med början
av år 2005 ett särskilt löpnummer för varje produktgrupp med en och samma koefficient för motsvarande mängd ägg i
skal.

Förordning (EG) nr 1362/2000 ändras på följande sätt:

1) Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Dessa tullkvoter skall förvaltas i enlighet med artiklarna 308 a, 308 b och 308 c i förordning (EEG) nr 2454/93.
Artikel 308 c.2 och 308 c.3 skall emellertid inte tillämpas på tullkvoten med löpnummer 09.1871 i bilagan";

b) Följande punkt skall införas som punkt 3 a:

"3 a. För produkter enligt KN-nummer 0803 00 19 skall det inte krävas att det uppvisas en importlicens för färska
bananer med ursprung i Mexiko.";

c) Följande punkter skall införas som punkterna 5 a och 5 b:

"5 a. Tullsatsen för produkter enligt KN-nummer 1302 20 10 inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.1873 i
bilagan skall vara 2%.

5 b. Tullsatsen för produkter enligt KN-nummer 0803 00 19 inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.1871 i
bilagan skall vara 75 euro per ton. ".

2) Bilagan skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Tilläggsuppgifter: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullverkets kvot- och intrastatgrupp

Pirjo Nyberg, 20/787/04

Bilaga: EUT L 282, 1.9.2004, s. 5, tabell



TMD nr 173/2004

Produkter enligt EU:s textilavtal; situationen 13.9.2004
för 2004 års kvoter
Enligt uppgifterna från EU-kommissionens importkvotsregister den 13 september 2004 har minst 70 % av 2004 års
kvoter för vissa textilkategorier utnyttjats. Förteckningen nedan upptar utnyttjandegraderna separat för olika
ursprungsländer och kategorier. Produktbeskrivningarna och varukoderna inom de olika kategorierna finns
publicerade i TMD 317/31.12.2001.

Uppgifterna om utnyttjandegraderna för produkter underkastade kvoter och kontroll finns tillgängliga på Internet på
adressen http://sigl.cec.eu.int

Mer information: tullinspektör Asta Metsälä, tfn 020 492 2643 eller tullinspektör Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

Textilkategorier för år 2004 med en utnyttjandegrad på minst 70 % den 13 september 2004:

Exportland Kategori Utnyttjandegrad
%

----------------------------------------------------------

Vitryssland

073 6 78,3

073 15 85,8

Serbien-Montenegro

094 A5 72,2

094 A6 79,3

094 A7 77,8

094 A15 86,6

094 A16 81,5

Pakistan

662 4 85,1



662 5 71,6

662 20 71,3

662 B20 77,0

Indien

664 4 87,3

664 4C 75,4

664 5 75,6

664 6 81,5

664 6C 78,3

664 7 71,5

Vietnam

690 4 72,3

690 6 77,9

690 14 87,5

Indonesien

700 4 70,2

700 B6 88,4

Kina

720 5A 76,2

720 9 79,0



720 13 71,7

720 15 71,1

720 28 72,6

720 29 72,1

720 B6 76,3

720 B12 79,0

720 B13 74,4

720 H5 73,5

720 X157 78,6

Nordkorea

724 A5 70,2

724 A6 73,4

724 A15 76,2

724 A83 100,0

Republiken Korea

728 5 74,2

728 12 70,8

728 83 97,8

Hongkong

740 4C 99,9



740 6AC 99,2

Macao

743 4C 89,4

743 31 72,6

RAS, 32/13.9.2004



TMD nr 174/2004

Antidumpningsåtgärder
Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets
förordning (EG) nr 1470/2001 införts beträffande import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med
ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1582/2004 (EGT nr L 289, 10.9.2004) har en undersökning inletts
gällande kringgående av antidumpningsåtgärder genom import till gemenskapen av integrerade elektroniska
kompaktlysrör från Filippinerna, Pakistan och Vietnam, oavsett om produkten deklarerats ha sitt ursprung i dessa
länder eller ej.

Tullmyndigheterna skall registrera importen av varorna i fråga från Filippinerna, Pakistan och Vietnam under en
period av nio månader.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av granulat av polytetrafluoretenråvara (KN-nummer ex 3904 61 00) med ursprung i Kina och Ryssland
har ett antidumpningsförfarande inletts (EUT nr C 225, 9.9.2004).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

HS/MSR, 150/010/13.9.2004



TMD nr 175/2004

Avslutade antidumpningsåtgärder
Antidumpningsförfarandet (antidumpningstullen) vid import av vissa varmvalsade platta produkter (Taric-nummer
7208 10 00 00, 7208 25 00 00, 7208 26 00 00, 7208 27 00 00, 7208 36 00 00, 7208 37 00 10, 7208 37 00 90, 7208 38
00 10, 7208 38 00 90, 7208 39 00 10 och 7208 39 00 90) med ursprung i Indien, Taiwan, Serbien och Montenegro,
Bulgarien och Sydafrika har avslutats med retroaktiv verkan från och med den 20 mars 2003.

Rådets förordningar (EG) 1615/2004 och 1616/2004 om avslutandet finns publicerade i Europeiska unionens
officiella tidning nr L 294, 17.9.2004. Förordningarna trädde i kraft den 18 september 2004.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 153/010/20.9.2004

Bilaga: EUT nr L 294/2004



TMD nr 176/2004

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 24 augusti 2004 förordning (EG) nr 384/2004 (EUT nr L
64/2004) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. Förordningen
träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 2 september 2004.
Den tillämpas således på varor som tullklareras den 22 september 2004 eller därefter.

Om inte annat följer av gällande gemenskapsbestämmelser avseende systemen för dubbelkontroll och för övervakning
på gemenskapsnivå, i förväg eller i efterhand, av textilvaror som importeras till gemenskapen, kan bindande
klassificeringsbesked som utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringarna enligt denna förordning fortfarande enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr
2913/92 åberopas under en period av 60 dagar.

RV/HRO, 149/010/9.9.2004

Bilaga: EUT nr L 283; 2.9.2004, s. 9



TMD nr 177/2004

Omräkningskurser som skall tillämpas vid
fastställande av tullvärdet i oktober 2004
Tullstyrelsen bekräftar med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) följande omräkningskurser som baserar sig på
artikel 35 i tullkodexen och artiklarna 168-171 i tillämpningsförordningen och som skall tillämpas vid fastställande av
tullvärdet på importerad vara. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland
under tiden 1.10. - 31.10.2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,2201 USD).

New York USD 1,2201

Montreal CAD 1,5669

London GBP 0,68045

Stockholm SEK 9,0196

Oslo NOK 8,3645

Köpenhamn DKK 7,4179

Reykjavik ISK 84,52

Zürich CHF 1,5423

Tokyo JPY 134,76

Melbourne AUD 1,7234

Hongkong HKD 9,3705

Pretoria ZAR 7,7251

Jeddah SAR 4,5201

Casablanca MAD 10,6959

Kuwait KWD 0,3559



Abu Dhabi AED 4,4477

Singapore SGD 2,0431

Bombay INR 52,058

Teheran IRR 10708,25

Kuala Lumpur MYR 4,6531

Beijing CNY 10,1347

Bangkok THB 50,021

Wellington NZD 1,8338

Tunis TND 1,5377

Ankara TRL 1851000,0

Kairo EGP 7,5613

Moskva RUB 33,272

Budapest HUF 245,03

Prag CZK 31,138

Valetta MTL 0,4160

Nicosia CYP 0,5536

Tallinn EEK 15,4816

Riga LVL 0,6583

Vilnius LTL 3,4288

Warszawa PLN 4,2728



Bratislava SKK 39,453

RV/MA, 156/010/24.9.2004



TMD nr 178/2004

I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i
oktober 2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms skall det i oktober 2004 vid
omräkning av belopp som uttryckts i utländsk valuta användas samma omräkningskurser, som finns publicerade i
Tullstyrelsens cirkulär nr 156/010/24.9.2004. Dessa omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för
vilka en bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts i oktober 2004.

RV/MA, 157/010/24.9.2004



TMD nr 179/2004

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Slutlig utjämningstull för vissa grafitelektrodsystem med ursprung i
Republiken Indien

Den slutgiltiga utjämningstullen, som införts genom rådets förording (EG) nr 1628/2004 (EUT nr L 295, 18.9.2004),
tas ut vid import av grafitelektroder som har en skenbar täthet av minst 1,65 g/cm3 och en elektrisk resistans av högst
6,0 ¼©.m (Taric-nummer 8545 11 00 10) och av nipplar som används för sådana elektroder (Taric- nummer 8545 90
90 10).

Följande tullsatser, som trädde i kraft den 19 september 2004, skall tillämpas:

Företag Slutgiltig

utjämningstull

Taric-
tilläggsnummer

Graphite India
Limited (GIL),
Kolkatta, West
Bengal

15,7 % A 530

Hindustan Electro
Graphite (HEG)
Limited, Noida,
Uttar Pradesh

7,0 % A 531

Alla andra företag 15,7 % A 999

De belopp som ställts som säkerhet för den provisoriska utjämningstullen (TMD nr 123/2004) uppbärs som slutgiltiga
och de överstigande beloppen frisläpps.

Slutlig antidumpningstull för grafitelektrodsystem med ursprung i Republiken Indien

Den slutgiltiga antidumpningstullen som införts genom rådets förordning (EG) nr 1629/2004 (EUT nr L 295,
18.9.2004) tas ut vid import av grafitelektroder med en skenbar täthet av minst 1,65 g/cm3 och en elektrisk resistans
av högst 6,0 ¼©.m (Taric-nummer 8545 11 00 10), och av nipplar som används för sådana elektroder (Taric-nummer
8545 90 90 10).

Följande tullsatser, som trädde i kraft den 19 september 2004, skall tillämpas:

Företag Slutgiltig

antidumpningstull

Taric-tilläggsnummer

Graphite India Limited
(GIL), Kolkatta, West
Bengal 0 % A 530

Säkerhetsbeloppen som överstiger den slutgiltiga antidumpningstullen (TMD nr 123/2004) frisläpps.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419



RAS/MSR, 158/010/27.9.2004



TMD nr 180/2004

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 1 september 2004 avförts ur Tullstyrelsens förteckning över
registrerade kunder på grund av att firman lagts ned:

Comper Trading Oy (0673071-7)

Tuusula 1444-9

Foxconn Oy (0149182-5)

Lahti 8749-4

Niinivirta International Ltd Oy (1017956-9)

Kotka 4060-0

Rose Stable Oy (0587039-8)

Helsinki 3446-2

Tecono Oy (0799785-1)

Espoo 8873-2

Fr.o.m 8.9.2004:

Hämeen Sotilasläänin Esikunta (0433829-5)

Hämeenlinna 0363-2

Korituote Ahokas Oy (0656297-9)

Villähde 8825-2

Satakenkä Oy (0678237-3)

Rauma 7176-1



Turun Akvaario Ky (0773904-3)

Turku 3152-6

MAK/TRH, 151/010/20.09.2004

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 22 september 2004 avförts ur Tullstyrelsens förteckning över
registrerade kunder på grund av firmans konkurs:

J&K-Huolinta Customhouse Broker Ltd (0757864-9)

Vantaa 1029-8

MAK/TRH, 155/010/22.9.2004



Anvisningar för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) 
vid export, import, T-transitering, styrkande av varors gemenskapsstatus 
(T2L/T2LF) och vid tullagring fr.o.m. 1.1.2005

Tullstyrelsen har fastställt bifogade anvisningar enligt vilka blanketter skall fyllas i av 
deklaranter som vill upprätta export-, import-, transiterings- eller tullagringsdeklarationer 
med administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) eller som vill använda SAD-blanketten 
vid styrkande av varors gemenskapsstatus (T2L/T2LF). Anvisningarna har gjorts  med 
tanke på Tullens nya datasystem och som en del av harmoniseringen inom gemenskapen av  
de uppgifter som behövs vid förtullningen. I samband med harmoniseringen har bl.a. 
bilagorna 37 och 38 i tillämpningskodexen ändrats. Anvisningarna har skrivits särskilt med 
tanke på sådana kunder som även i fortsättningen gör sina tulldeklarationer på papper och 
lämnar in dem till Tullen för handläggning. Deklaranter uppmanas också att bekanta sig 
med ITU- och NCTS -materialet på Tullens webbplats www.tulli.fi. Också dessa 
ifyllningsanvisningar läggs ut på webbplatsen. 

Detta cirkulär upphäver och ersätter Tullstyrelsens cirkulär 47/010/1995 (TMD 63/1995 
Anvisningar för upprättande av ett dokument (T2L) som bevisar varans gemenskapsstatus), 
167/010/2003 (TMD 231/2003 Anvisningar för ifyllande av administrativt enhetsdokument  
(SAD-blankett) vid export, import och transitering fr.o.m. 1.3.2004), 235/010/2003 (TMD 
284/2003 Kodändringar i ifyllningsanvisningarna för SAD-blankett) och 30/010/2004 (TMD 
45/2004 Ändringar i anvisningar för ifyllande av administrativt enhetsdokument  (SAD-
blankett) vid export, import och transitering). Anvisningarna träder i kraft  1.1.2005 

De största ändringarna är att T2L/T2LF-anvisningarna har lagts till (punkterna 10-12) och att 
tullagringen nu ingår i anvisningarna för import. Ändringar har skett också i anvisningarna 
för export (fält 21), import (fält 5 och 44) och transitering (fält 51, utvidgning av gemen-
skapen). Rättelser har gjorts också i kodförteckningarna 0006, 0015, 0017, 0027, 0127 och 
0151.

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga och Tullstyrelsens SAD-expert.

TULL-
DISTRIKT

EXPORT IMPORT TRANSITERING TULLAGRING

Östra Eija Vuorinen
tfn 020 492 5027

Airi Peutere
tfn 020 492 5021

Asko Sara-aho
tfn 020 492 5108

Päivi Husu
tfn 020 492 7661

Norra Sirpa Keinänen
tfn 020 492 8031

Ritva Rasmus
tfn 020 492 

Topi Virkkala
tfn 020 492 8025

Topi Virkkala
p. 020 492 8025

Västra Minnaleena Lehikoinen
tfn 020 492 4063

Eino Ylinen
tfn 020 492 4043

Markku Laine
tfn 020 492 4071

Kerstin Reinikainen
p. 020 492 4249

Ålands Kari Niskala
tfn 020 492 6027

Carola Hartman-
Söderlund
tfn 020 492 6057

Tapani Siven
tfn 020 492 6044

Charles Storkaas
p. 020 492 6012

Södra Merja-Riitta Leskio
tfn 020 492 1730

Leila Alasalmi
tfn 020 492 1063

Marjo Saastamoinen
tfn 020 492 1314

Matti Simula
p. 020 492 1079

Tullstyrelsen Virpi Kantola tfn 020 492 2475

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@tulli.fi.

JS/TVE, 147/010/3.9.2004
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1 ALLMÄNT

Dessa anvisningar gäller kraven vid ifyllande av tulldeklarationer vid export av varor från 
Finland till tredje land, vid import av varor till Finland från tredje land, vid transitering av 
varor enligt T-transitering, vid hänförande av varor till tullagerförfarande och vid styrkande 
av varors gemenskapsstatus med SAD-blanketten. Anvisningarna tillämpas inte om 
gemenskapsstatus styrks med något annat dokument än med SAD-blankett eller när 
T2L/T2LF-dokument avges enligt förenklat förfarande .

För exportdeklaration behövs blad 1 och 3 av SAD-blanketten, för import- och 
tullagerdeklaration blad 6 och 8 samt för T-transitering blad 1, 4 och 5. Vid styrkande av 
varors gemenskapsstatus med SAD-blanketten används blad 4. Om blankettsetet börjat 
ifyllas i något avtalsland skall deklaranten komplettera uppgifterna  till den del som behövs.

Vid export av produkter som omfattas av systemet med exportbidrag (EUGFJ, dvs. FEOGA) 
och vid hänförande av exportbidragsberättigade gemenskapsprodukter till förfinansierat 
lagringsförfarande används SAD-blankettsetet kompletterat med s.k. M-blankett (som 
översta blad). Då kan det hända att uppgifter kopieras på sådana fält i SAD-blanketten som 
annars lämnas tomma. M-bladet används som ansökan om exportbidrag, enligt vilken jord- 
och skogsbruksministeriet betalar ut  bidraget till exportören efter att ha försäkrat sig om att 
varan fysiskt lämnat EU. Jord- och skogsbruksministeriet ger separata anvisningar för 
ifyllande av M-blanketter.

NCTS-transiteringssystemet (= New Computerised Transit System) har tagits i bruk vid 
transiteringar. Om kunden inte avger en transiteringsdeklaration för avgående varor i form 
av ett EDI-meddelande, skall deklarationen inlämnas på SAD-blanketten till ett tullkontor 
där uppgifterna från blanketten förs in i systemet och kunden ges ett separat följedokument.

Anvisningarna för ifyllande av SAD-blanketten grundar sig på Europeiska gemenskapens 
rådsförordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 november 1992 om en tullkodex för 
gemenskapen (nedan kallad tullkodexen). Enligt tullkodexens artikel 62 skall 
tulldeklarationen innehålla alla de uppgifter som är nödvändiga för tillämpningen av de 
bestämmelser som gäller för det tullförfarande för vilket varorna är deklarerade. Dessa 
bestämmelser gäller såväl tulltariff, tullvärde, tullbehandling, handelspolitiska åtgärder som 
även andra föreskrifter om import, export och förfaranden.

I bilaga 37 till förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för tullkodexen 
(nedan kallad tillämpningskodexen) fastställs i huvuddrag datainnehållet för och bruket av 
deklarationsblankettens olika fält och bilaga 38 tar upp huvuddelen av de koder som skall 
användas i blanketten. Dessa bilagor har reviderats i sin helhet genom kommissionens 
förordning 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003). Föreliggande nya nationella 
ifyllningsanvisningar hänför sig till dessa ändringar och till Tullens nya datasystem.

Om man undantagsvis måste använda en gränsövergångsattest, tillämpas anvisningarna i 
TMD 231/2003.



2 ANVÄNDNING AV DEKLARATIONSBLANKETTEN

Mallen för och bruket av enhetsdokumentet har presenterats i TMD nr 81/1997. Mallen och 
ifyllningsanvisningarna för det nationella tilläggsbladet för exportdeklaration finns i TMD nr 
351/1995 och 158/1997.

Om det i det varuparti som anmäls ingår flera olika varukoder och alla uppgifter inte kan 
lämnas på en blankett (grundblankett), skall man vid import och export utöver 
grundblanketten använda SAD-blankettens tilläggsblad. Tilläggsbladets fält fylls i enligt 
anvisningarna för ifyllandet av motsvarande fält på grundblanketten.

2.1 ANVÄNDNING AV BLANKETTEN SOM EXPORTDEKLARATION

Som exportdeklaration används SAD-blankettsetets blad 1 (utförseltullkontorets exemplar) 
och 3 (ges tillbaka till exportören enligt anvisningarna om exportförfarandet antingen som 
bevis på exporten eller för att bifogas  till varan för att exporten skall kunna bevisas senare). 
Vid export av vissa jordbruksprodukter används dessutom blad 2 för tullens behov i 
bestämmelselandet. Deklaration kan avges genast som fullständig eller så kan den inlämnas 
i två faser. I förfarandet med två faser inlämnas  först en ofullständig/förenklad deklaration 
med blad 1 och 3 och inom den tid som överenskommits med Tullen i tillståndsvillkoren 
lämnas en kompletterande deklaration in, som blir kvar på exporttullkontoret. 

2.2 ANVÄNDNING AV BLANKETTEN SOM IMPORTDEKLARATION OCH VID 
HÄNFÖRANDE AV VAROR TILL TULLAGERFÖRFARANDE

Som importdeklaration och vid hänförande av varor till tullagerförfarande används SAD-
blankettsetets blad 6 och 8.

Vid förfarandet med två faser kan man i Finland lämna in:

• en ofullständig deklaration bestående av bladen 6 och 8 eller 6 och 6, då det översta 
bladet blir kvar på tullkontoret och det nedersta bladet förses med 
mottagningsanteckningar och ges tillbaka till deklaranten. 

• en kompletterande deklaration bestående av bladen 6 och 8, av vilka blad 6 blir kvar på 
tullkontoret och blad 8 förses med mottagningsanteckningar och ges tillbaka till 
deklaranten.

Vid hänförande av varor till tullagerförfarande kan man använda sig av ett förfarande med 
två faser, vilket kräver tillstånd av tulldistriktet. I sådana fall ger tulldistriktet närmare 
anvisningar om hur en förenklad deklaration skall avges. 

Tullen fattar överlåtelse- och förtullningsbeslut vid import på basis av deklarationen och ger 
besluten till deklaranten.



2.3  ANVÄNDNING AV BLANKETTEN SOM TRANSITERINGSDEKLARATION

Vid transiteringsförfarande  används SAD-blankettens blad 1 (blir kvar på 
avgångstullkontoret), 4 (blir kvar på bestämmelsetullkontoret) och 5 (returneras från  
bestämmelsetullkontoret till avgångstullkontoret).

2.4. ANVÄNDNING AV BLANKETTEN VID STYRKANDE AV VARORS 
GEMENSKAPSSTATUS (T2L/T2LF)

När SAD-blanketten används vid styrkande av varors gemenskapsstatus, ifylls blad 4 
(bestämmelsetullkontorets exemplar) som förses med bestyrkande anteckningar. Vid behov 
används antingen SAD-tilläggsblad eler godslista

2.5 ATT FYLLA I DEKLARATIONEN

Bladet som blir kvar på tullkontoret skall vara undertecknat (originalunderskrift) av 
deklaranten/den transiteringsansvarige (huvudansvarige)/uppläggaren på tullager  eller av 
det ombud dessa anlitat, om befrielse från underskrift inte beviljats med stöd av artikel 403 i 
tillämpningskodexen. Att en deklaration som undertecknats av deklaranten eller ombudet 
inlämnas till en tullanstalt anses enligt punkt C i avdelning I i bilaga 37 till 
tillämpningskodexen innebära att den berörda personen vill deklarera varorna  till det 
begärda tullförfarandet och att han försäkrar att de lämnade uppgifterna är korrekta och de 
bifogade dokumenten äkta samt att han iakttar alla skyldigheter som följer av hänförandet 
av varorna till förfarandet i fråga.

Det är viktigt och ligger i allas intresse att deklarationen granskas innan den undertecknas 
och inlämnas till tullkontoret samt att iakttagna fel meddelas genast.

Fälten skall fyllas i med skrivmaskin eller på motsvarande sätt. För att underlätta ifyllandet 
av blanketten med skrivmaskin skall blanketten sättas i maskinen så att den första bokstaven 
av de uppgifter som skall skrivas i fält 2 kommer i den lilla positionsrutan i fältets övre 
vänstra hörn. När en privatperson tullklarerar annat än handelsvaror, kan han fylla i 
blanketten med tydlig handstil genom att använda tryckbokstäver.

Blanketten kan fyllas i och skrivas ut också med en teknisk kopieringsmetod, t.ex. med 
matrisskrivare. Blankettmallen kan skrivas ut också med laserskrivare, om bestämmelserna 
om mallar, blankettens storlek, språk, läsbarhet, raderingar, överskrivningar och ändringar 
iakttas noga. För transiteringsblanketter som skrivs ut med laserskrivare skall man söka 
tillstånd hos Tullstyrelsen. Laserutskrivna blanketter som endast används som export- eller 
importdeklaration kräver däremot inget tillstånd av Tullstyrelsen. På Tullens webbplats kan 
man fylla i SAD-blanketten i pdf-format och skriva ut den på vitt självkopierande papper, 
inget separat tillstånd behövs för detta.

Dokumentet får inte innehålla raderingar eller överskrivna ord. Mindre ändringar kan göras 
genom att stryka över den felaktiga uppgiften och att tydligt tillägga den korrekta uppgiften. 
Korrigeringen skall bekräftas med initialerna av den person som gjort korrigeringen och 
tullmyndigheten skall styrka korrigeringen. Tullmyndigheten kan kräva att den som gjort 
korrigeringen lämnar in en ny deklaration samt visar upp en fullmakt, om han eller hon inte 



är den person som undertecknat blanketten. Tullmyndigheten kan vid behov också kräva att 
en ny deklaration fylls i.

En blankett som ifylls i Finland skall fyllas i på finska eller svenska. När en blankett  börjat 
ifyllas i exportlandet, godkänns den i Finland om den ha ifyllts på landets officiella språk. 
Tullmyndigheten kan ändå kräva att den översätts. När nya uppgifter införs i blanketten i 
Finland, skall finska eller svenska användas.

Deklaranten fyller i endast de fält som är försedda med siffror. Fälten med  stora bokstäver 
är avsedda endast för  myndighetens anteckningar. Undantag utgör förenklat förfarande vid 
transitering, export och styrkande av varors gemenskapsstatus, då den godkända 
avsändaren/exportören fyller i också de med stora bokstäver försedda fälten på det sätt som 
förutsätts av det tillståndet som beviljats honom. I ett sådant fall har Tullen beviljat aktören 
en status som godkänd avsändare / exportör och tillstånd att hänföra varor till transiterings-
/exportförfarandet eller att styrka varors gemenskapsstatus utan att visa upp varorna och 
dokumenten vid avgångs-/exporttullkontoret. Därtill används fält A i importdeklarationen i 
särskilt bestämda fall.

Om inte annat nämns är det obligatoriskt att ange uppgiften i fältet. 

Om det i anvisningstexten i fälten inte annat nämns, anges alla värdeuppgifter i euro med 
två decimalers noggrannhet.

I tullbehandlingskoden för alla varor som ingår i en export-, import- eller 
tullagerdeklaration  skall de två första siffrorna vara desamma. Varor som konstaterats vara 
likadana skall i deklarationen anges som en enda vara. Enhetsdokumentet ersätter inte de 
behövliga bilagorna, t.ex. tullvärdedeklarationen (D.V.1), för vilken ifyllningsanvisningar 
ges ut senare.

Om något fält inte får fyllas i, får det inte finnas några anteckningar i fältet. Bilderna på de 
olika fälten i denna anvisning är riktgivande och exemplen på ifyllda blanketter i slutet av 
anvisningen saknar den färgade kant som finns på den egentliga blankettmallen.

2.6 DEFINITIONER

• I import-, export- och tullagerdeklarationer avses med varupost varor  som omfattas av 
en varukodsrad, vid transitering och i ett T2L/T2LF-dokument är en varupost en 
försändelse som går från en avsändare till en mottagare.

• Med deklarationsparti avses alla de varor som deklareras med en och samma 
deklaration.

• Direkt ombud verkar i någon annans namn och för dennes räkning.

• Indirekt ombud verkar i eget namn men för någon annans räkning.

• Garant (= direkt ombud med garantansvar) är ett direkt ombud som för en 
kontantkunds räkning går i borgen för att tullskulden blir betald inom utsatt tid.



• UN/EDIFACT 3055 är en kodförteckning enligt Förenta Nationernas EDIFACT- 
standard (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) 
över de instanser som upprätthåller vissa register. Kodförteckningen finns på Internet:
 http://www.unece.org/trade/untdid/d03a/tred/tred3055.htm

• Förenklat deklarationsförfarande (artikel 76 i tullkodexen, artiklarna 253-289 i 
tillämpningskodexen) avser ett deklarationssätt i två faser där den första deklarationen 
avges på något av följande sätt:

- ofullständig deklaration på SAD-blankett (underpunkt a)
- med annat kommersiellt eller administrativt dokument (underpunkt b)
- genom införande i bokföringen (underpunkt c)

För deklaration på annat sätt än på SAD-blankett behövs tillstånd av tulldistriktet, utom 
för exportförsändelser med ett värde understigande 1000 euro för vilka man kan 
använda faktura enligt förutsättningarna nämnda  i TMD 285/2002.

Efter att den ofullständiga deklarationen lämnats in, avges inom utsatt tid en 
kompletterande deklaration som kan avges periodvis, om deklaranten fått tillstånd till 
periodförtullning. Den ofullständiga och den kompletterande deklarationen skall 
motsvara varandra, i importdeklarationen kan endast följande uppgifter ändras:

- mottagare (fält 8)
- tilläggsreferens (fält 14)
- på vissa villkor typen av ombudskap (fält 14)
- transaktionens slag (fält 24)
- värdeuppgifter (fält 20, 22, 36, 42, 45, 46)
- godsets förvaringsplats (fält 30)
- förmånsbehandling, dvs. tullbehandling (fält 36)
- närstående förhållande mellan köpare och säljare (fält 44)
- skattekalkyl (fält 47)
- adress dit periodspecifikationen postas (fält 48)
- identifieringsuppgifter för lagret (fält 49)

• FO-nummer är företags- och organisationsnummer, dvs. ett nummer som 
skatteförvaltningen eller registerförvaltningen tilldelat och som ersätter as-signumet och 
handelsregisternumret.

• Taric är gemenskapens integrerade tulltariff med 10-siffriga varukoder enligt vilka bl.a.  
gemenskapskatter och -avgifter fastställs. Taric-numren finns i DDS-databasen 
(www.tulli.fi eller http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/sv/). Taric 
innehåller nomenklaturen, kompletterande underindelningar, varukoder och 
tilläggsnummer, tillämpliga tullsatser, andra debiteringsgrunder samt uppgifter som 
behövs vid förvaltning och verkställande av gemenskapens åtgärder vid import och 
export.

• Ursprungslandet avser det land där varorna har sitt ursprung, dvs. det land där varorna 
framställts eller bearbetats. Om varorna bearbetats i två eller flera länder, betraktas som 
ursprungsland det land där den sista betydande och ekonomiskt motiverade 



bearbetningen eller behandlingen skett och när en ny produkt kommit till därvid. Som 
bearbetning av varor betraktas inte t.ex. förpackande, sortering eller liknande 
behandling.

Som ursprungsland anges dock avsändningslandet enligt statistikbestämmelserna i 
följande fall:

- ursprungslandet är inte känt (och kan inte utredas)
- i fråga om returvaror och andra varor med ursprung i gemenskapen
- varor enligt kapitel  97 i tulltariffen
- varor som importeras efter passiv förädling (transaktionskoden i fält 24 är då 51, 52 

eller 53)

• Med statistiskt värde avses ett sådant pris på en vara i vilket alla tilläggskostnader 
utanför Finland beaktats, t.ex. frakt- och försäkringskostnaderna samt vid behov 
gratisleveranser som inte ingår i priset. Priset för en antingen helt eller delvis 
vederlagsfri vara bestäms enligt vilket pris man skulle få för den, om man normalt sålde 
den. Statistiskt värde skall inte inkludera skatter som uppbärs i Finland, t.ex. tull, moms, 
accis, importavgift eller andra skatter med motsvarande verkan, och inte heller 
exportbidrag.

Som statistiskt värde för en vara som importeras/exporteras för lönbearbetning eller 
reparation anges varans värde. Vid återexport av varan skall varans värde inkludera 
lönekostnader och andra liknande kostnader samt frakt- och försäkringskostnader fram 
till den finska gränsen. 

• Känsliga varor är varor som medför risk för bedrägeri. Dessa varor finns uppräknade i 
bilaga 44c till tillämpningskodexen. 

• CSRD-register: EU-kommissionens lista över transiteringstullkontor på Internet 
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/fi/csrdhome.htm

• Efta-länderna =  Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge.

3 IKRAFTTRÄDANDE

Dessa anvisningar träder i kraft den 1 januari 2005.

 



EXPORT

4 FÄLT SOM SKALL FYLLAS I AV EXPORTDEKLARANT

På grundblanketten används fälten A,1-8, 14-15, 17-22, 24-26, 28, 29-35, 37-38, 40-41, 44, 46, 
48-50, 54 (vid behov A). På tilläggsbladet används fälten 1-3, 31-35, 37-38, 40-41, 44, 46.

1 DEKLARATION

1  I det första delfältet anges en kod enligt kodförteckning 0024 (typ av deklaration) och i det 
andra delfältet en kod enligt kodförteckning 0023 (deklaration). Det tredje delfältet 
lämnas tomt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Avsändare/Exportör Nr

2  Ange exportörens namn och adress samt identifieringsnummer på följande sätt:

• En finländsk juridisk person: företags- och organisationsnummer (FO-nummer) och en 
därtillhörande tilläggsdel, om en sådan tilldelats av Tullen (t.ex. FI8765432-1-T2345).
En i ett annat medlemsland etablerad juridisk person: momsnummer, som föregås av en 
landkod samt en därtillhörande tilläggsdel, om en sådan tilldelats av Tullen (t.ex. 
SE123456789012-T5432).

• Finländsk fysisk person: landkod FI + personbeteckning (t.ex. FI110123-234E).
Fysisk person etablerad i ett annat land: landkod och födelsetid (t.ex. SE230455).

• Inget av ovan nämnda: landkod (t.ex. IS)

Landkoderna anges enligt kodförteckning 0058.



EXPORT

3 Blankett nr

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
frivillig obligatorisk obligatorisk

3 Ange i det vänstra delfältet blankettsetets ordningsnummer och i det högra delfältet 
totalantalet blankettset som används. I en ofullständig deklaration, eller om bara 
grundblankett används, är uppgiften frivillig. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Antalet 
godslistor

4  Fältet kan lämnas tomt. I fältet kan man ange antalet använda godslistor eller 
motsvarande kommersiella varulistor som man kan använda med myndighetens 
tillstånd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Antalet  
varuposter 

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
frivillig obligatorisk obligatorisk

5  Ange totalantalet varuposter som tullklareras. I en ofullständig deklaration är uppgiften 
frivillig

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Kolliantal

6   Ange totalantalet förpackningar (varukollin) som deklareras med tulldeklarationen. Om 
bara grundblankett används, är uppgiften frivillig.



EXPORT

7 Ref nr

7   Ange deklarantens referens som specificerar tulldeklarationen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Mottagare Nr

8   Ange mottagarens namn och adress. Med mottagare avses i regel den som slutgiltigt tar 
emot varorna i bestämmelselandet. När denna inte är känd, anges här den sista kända 
mottagaren. I punkt Nr kan man ange ett identitetsnummer i formen: landkod 
(kodförteckning 0058) + kod för registerförare enligt UN/EDIFACT-standard 3055 + 
mottagarens identitetsnummer ihopskrivna.

Om det finns flera mottagare, ange "flera" och lämna in en lista över mottagarna i 
samband med tulldeklarationen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 Deklarant/Ombud Nr

14 Om exportören/avsändaren anlitar ett ombud anges ombudets namn och FO-nummer 
(samt en därtillhörande tilläggsdel, om en sådan tilldelats av Tullen), typ av ombudskap 
(S=direkt/V=indirekt) samt en eventuell tilläggsreferens.



EXPORT

15 Avsl-/Utfll kod

a|  b|

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
frivillig obligatorisk obligatorisk

15 Uppgiften är frivillig i en ofullständig deklaration men obligatorisk när en 
kompletterande eller en fullständig deklaration används.

Ange i a-delen koden enligt kodförteckning 0058 för det land från vilket varan 
ursprungligen exporteras eller avsänds. Om varan levereras från något annat 
medlemsland för att exportförtullas i Finland, anges koden för det land från vilket varan 
avsänts. B-delen lämnas tom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17Best.land Kod

a|  b|

17  Ange i a)-delen koden enligt kodförteckning 0058 för det slutliga bestämmelseland som 
vid exporttillfället är känt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 Transportmedlets kännetecken och natonalitet vid avgången

18  Ange, enligt vad som är känt, identifieringsuppgifter för det transportmedel på vilket 
varorna är lastade när de visas upp för det tullkontor där avgångsformaliteterna utförs. 
För fartyg anges namn, i flygtrafik flygningens nummer och datum, i vägtransporter 
registernummer och för järnvägsvagnar nummer. Om drag- och släpvagn används, skall 
kännetecken anges för båda (efter dragbilens registernummer skrivs mellanslag 
snedstreck mellanslag och släpvagnens registernummer). För försändelser per post eller 
via fasta transportinstallationer (då  koden för transportsätt i fält 25 är 5 eller 7) anges 
uppgiften inte. Transportmedlets nationalitet anges inte. 



EXPORT

19 Cont.

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
frivillig obligatorisk obligatorisk

19  Ange siffran 1, om varan ankommer eller förmodas ankomma till gemenskapens område  
i en container. I annat fall ange 0 (kodförteckning 0038). I en ofullständig deklaration är 
uppgiften frivillig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

20 Leveransvillkor

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
frivillig obligatorisk obligatorisk

20 Ange leveransvillkoret enligt fakturan med en Incoterm-kod (kodförteckning 0124) i det 
första delfältet, eller om leveransvillkoret inte är en Incoterm-fras, med ord i det andra 
delfältet. Även plats som hänför sig till leveransvillkoret anges i det andra delfältet. Det 
tredje delfältet lämnas tomt. I en ofullständig deklaration är uppgiften frivillig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21 Aktiva  transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränsen

21 Ange enligt vad som är känt det aktiva transportmedel på vilket transporten över 
gemenskapens yttre gräns sker. Det aktiva transportmedlet är det som framdriver hela 
kombinationen (t.ex. fartyg, om en lastbil är lastad på fartyget). 

För fartyg anges namn, i flygtrafik flygningens nummer och datum, i vägtransporter 
registernummer och för järnvägsvagnar vagnens nummer. Om drag- och släpvagn 
används, skall kännetecken anges för båda (efter dragbilens registernummer skrivs 
mellanslag snedstreck mellanslag och släpvagnens registernummer).

Om det aktiva transportmedlet är detsamma somvarorna finns lastade på när de visas 
upp för tullen (se fält 18), behöver uppgifterna inte upprepas här. Om det är fråga om 
återexport efter aktiv förädling, temporär import eller bearbetning under tullkontroll 
elller om hänförande till passiv förädling, anges uppgiften inte. 
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Transportmedlets nationalitet anges, såsom den är känd, i det andra delfältet med en kod 
enligt kodförteckning 0058. I fråga om postförsändelser, järnvägstransporter eller 
transporter via fasta transportinstallationer (då koden för transportsätt i fält 25 är 2, 5 
eller 7) anges nationalitet inte.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22 Valutaslag och fakturabelopp 

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
frivillig villkorlig villkorlig

22 Ange valutaslaget (kodförteckning 0145) i det första delfältet vid ifyllande av en 
kompletterande eller fullständig deklaration. I det andra delfältet anges det fakturerade 
priset på alla deklarerade varor. Med pris avses det pris som en utländsk köpare faktiskt 
betalat eller kommer att betala för varan. I detta pris har de kassa-, mängd- och andra 
rabatter beaktats som är godtagbara vid fastställande av tullvärdet.

Om ett pris som angivits i någon annan valuta än euro består av flera valutaslag, skall 
man ange det största valutabeloppet här och specificera de övriga i storleksordning i fält 
44, Särskilda upplysningar. 

I en ofullständig deklaration är uppgifterna frivilliga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

23 Valutakurs

23 Ange den i beräkningen använda valutakursen med så många decimaler som 
Tullstyrelsen publicerat den med. Omräkningskurserna vid export är desamma som vid 
import. Uppgiften är frivilllig.
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24 Transaktionens 
 slag
   

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
24/1 frivillig obligatorisk obligatorisk
24/2 frivillig obligatorisk obligatorisk

24 Angivandet av transaktionens slag är frivilligt i en ofullständig deklaration och 
obligatoriskt i en kompletterande eller i  en fullständig deklaration.

I det första och andra delfältet anges transaktionens slag med en kod enligt 
kodförteckning 0034.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

25 Transportsätt
vid gränsen

    

25 Ange transportsättet med en kod enligt kodförteckning 0041. Transportsättet bestäms 
enligt det aktiva transportmedel med vilket varan förmodas exporteras till 
gemenskapens tullområde.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26 Transportsätt 
inrikes

    

26 Inrikes transportsätt anges när exporttullkontoret inte är detsamma som 
utfartstullkontoret. Ange det transportsätt som används vid avgången (kodförteckning 
0041). När varan hänförs till tullförfarandet vid en utfartstullanstalt inom gemenskapen, 
ifylls fältet inte.
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 28 Betalnings- och bankuppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
frivillig obligatorisk obligatorisk

28 Alla uppgifter i fältet anges i euro. På första raden anges det försäljningspris som angetts 
i fält 22. Till höger om denna uppgift anges utländska kostnader som avdragsgilla rater 
(med minustecken), om dessa enligt leveransvillkoret ingår i priset. 

På andra raden anges först med plustecken de rater som enligt leveransvilkoret skall 
inkluderas i transaktionsvärdet, samt t.ex. värdet på gratisleveranser som eventuellt 
ingår i exportpartiet. Till höger om dessa tillägg anges hela deklarationspartiets 
statistiska värde som räknats ut på grundval av ovan nämnda uppgifter.

Uppgifterna är frivilliga i en ofullständig deklaration men obligatoriska i en 
kompletterande eller i en fullständig deklaration.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

29 Utfartstullkontor

29 Ange det tullkontor genom vilket varorna förmodas lämna gemenskapens tullområde.  
När utfartstullkontoret är beläget i Finland, anges utfartstullkontoret med en kod enligt 
kodförteckning 0129 (tullkontor). När utfartstullkontoret finns i att annat medlemsland, 
anges landkoden enligt kodförteckning 0058.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

30 Godsets förvaringsplats

30 Ange med en kod enligt kodförteckning 0114 (kvalificerare för plats) den plats där 
varorna kan undersökas innan de lastas på transportmedlet.
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31 Kolli och 
varuslag

Märken och nummer  - Containernummer  - Antal och slag  

31  Om deklarationspartiet omfattar flera varuposter kan uppgifterna enligt punkterna a)-c) 
nedan anges i samband med den första varuposten, men det rekommenderas att 
uppgifterna anges separat för varje varupost.

I fältet anges:

a) containernummer, om varorna transporteras i container. Containernumret skrivs ihop 
utan mellanslag: fyra bokstäver (om de finns) + sex siffror + bindestreck + 
kontrollnummer, t.ex. ABCD123456-5

b) märken och nummer som behövs för identifiering av varorna. För bulkvaror (kod för 
förpackningstyp VG, VL, VO, VQ, VR och VY) och för oförpackat gods (kod för 
förpackningstyp NE) är uppgiften frivillig, i annat fall är det obligatoriskt att ange 
uppgiften.

c) antalet förpackningar eller antalet oförpackade varor i varuposten. För bulk-varor 
anges uppgiften inte.

d) alla förpackningstyper för varukollin med tvåställiga bokstavskoder (kodförteckning 
0075)

e) varuslag, med vilket avses sedvanlig handelsbenämning. Benämningen skall anges 
tillräckligt exakt för att varorna skall kunna identifieras och klassificeras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

32 Varup.
nr

32  Om försändelsen omfattar bara en varupost, kan detta fält lämnas tomt, i annat fall anges 
varupostens ordningsnummer. Numreringen skall börja från nummer 1. Det totala 
antalet varuposter skall överensstämma med det tal som angivits i fält 5.
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33 Varukod 

    

33  Ange Taric-numrets åtta (8) första siffror i det första delfältet. Delfältet därefter som skilts 
åt med ett kort lodrätt streck lämnas tomt.

I de tre följande delfälten anges tilläggskoderna enligt Taric, vilka kompletterar den 8-
siffriga varukoden, samt de tilläggskoder som hänför sig till utbetalningen av 
jordbrukspolitiskt exportbidrag (FEOGA).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

34 Ursprland Kod
a| b|

34 I a)-delfältet kan man ange koden för varans ursprungsland (kodförteckning 0058). 
Uppgiften är obligatorisk för jordbruksprodukter som är berättigade till exportbidrag 
(FEOGA). b)-delfältet lämnas tomt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

35 Bruttovikt (kg)

35 Ange deklarationspartiets bruttovikt (massa) i kilogram i samband med den första 
varuposten. Om bruttovikten är mindre än 1 kilogram, bör den anges  i formen "0,xyz" 
(t.ex. en bruttovikt på 654 gram anges 0,654).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

37FÖRFARANDE

37 Ange i det första delfältet det tullförfarande som varorna hänförs till (kodförteckning 
0128). Koden består av två delar varav den första tvåsiffriga delen avser det förfarande 
till vilket varorna vill deklareras och den andra tvåsiffriga delen anger det föregående 
förfarandet.
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38 Nettovikt (kg)

38  Ange ren nettovikt  enligt Taric  i kilogram, dvs. massa utan emballage.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar 

40 Ange vid behov koden för summarisk deklaration eller tidigare handling  
(kodförteckning 0006) och numret på den därtillhörande handlingen. 

Vid export från ett tillfälligt lager anges uppläggningsnumret. Vid export från tullager 
anges lageruttagsnumret.

Datumet för handlingen/uppläggningsnumret anges i formen ddmmåååå.

Uppgiften anges i samband med den första varuposten. Om deklarationspartiet åtföljs av 
flera handlingar, kan man i fältet ange "flera" och till deklarationen bifoga en separat 
förteckning över handlingarna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

41 Annan kvantitet 

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
frivillig obligatorisk obligatorisk

41 Uppgiften är frivillig i en ofullständig deklaration och obligatorisk i en kompletterande 
eller i en fullständig deklaration.

Ange enligt Taric annan kvantitet än ren nettovikt, t.ex. liter, stycken, par osv., samt 
mängdenhet (kodförteckning 0079). Vid behov anges kvalificeraren för mängdenhet 
enligt kodförteckning  0177.

Vid leverans av delförsändelser anges antalet maskiner, apparater o.d. i samband med 
den sista delleveransen. Vid de övriga leveranserna anges som antal noll  (0).
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44 Särskilda-
upplysnin-
gar
Bilagda s.u.kod
handlin-
gar/
Certifikat 
och 
tillstånd 

44 Ange identifierings- och specificeringsuppgifter för de handlingar som behövs vid 
förtullningen samt tilläggsuppgifter och krav gällande förtullningen (exempel i kodför-
teckningarna 0006 och 0015). Om deklaranten vill att blad 3 efter bestyrkandet ges till 
honom eller ombudet, anges RET.EXP i fältet. I en ofullständig deklaration görs en 
anteckning enligt artikel 280(3) i tillämpningskodexen, t.ex. Simplified exportation eller 
Förenklad export. I fältet kan man också ange om deklarationen gäller en begagnad vara. 

Använd en bilaga vid behov. Fältet för s.u -kod och den del av fältet som avskilts med 
prickad linje lämnas tomma.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

46 Statistiskt värde

46 Ange statistiskt värde för varuposten. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

48 Uppskjuten betalning

48 Ange tullverkets kundnummer för registrerade kunder (t.ex. 1234-5) för betalning av 
eventuell tullräkning. Kontantkunden lämnar fältet tomt. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

50 Huvudansvarig för transiteringen Nr Underskrift

Godkänt ombud:
Plats och tid:

50 Här kan man ange den persons namn och adress som är etablerad i utfartstullkontorets 
område och till vilken ex. 3 av deklarationen, påtecknat av tullkontoret, får lämnas.
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54 Ort och datum

Deklarantens/ombudets underskrift och namn

54 Tulldeklarationen undertecknas av exportören eller det ombud som angivits i fält 14. 
Först fyller man i ort och datum samt sin egenhändiga underskrift och 
namnförtydligande. I fråga om  juridiska personer skall också undertecknarens ställning i 
företaget anges vid underskriften. Också undertecknarens telefonnummer och/eller e-
postadress kan anges i fältet.

5 FÄLT SOM I EXPORTDEKLARATIONEN IFYLLS AV MYNDIGHETEN ELLER  VID 
FÖRENKLAT FÖRFARANDE AV DEN GODKÄNDA EXPORTÖREN

A AVSÄNDNINGS-/UTFÖRSELTULLANSTALT

A  Vid hemförtullning förser den godkända exportören fältet med den särskilda stämpeln 
enligt bilaga 62 i tillämpningskodexen.  

I övriga fall förser myndigheten fältet med exporttullkontorets stämpel och 
förtullningsnummer.
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6 FÄLT SOM SKALL FYLLAS I AV IMPORTDEKLARANT

På grundblanketten används fälten 1-3, 5-8, 14-15, 18-22, 24-26, 29-42, 44-49 och 54. Fält A 
används i separat nämnda fall. På tilläggsbladen används fälten 1-3, 31-42, 44-47.

A BESTÄMMELSETULLANSTALT

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
villkorlig obligatorisk villkorlig

A I ofullständiga och fullständiga deklarationer anges det förtullningsnummer som givits 
av Tullen, om det är fråga om en deklaration som korrigeras. I annat fall anges här ingen 
uppgift.

I kompletterande deklarationer anges det förtullningsnummer som givits av Tullen. Vid 
hemförtullning anges bokföringsdagen (överlåtelsedag).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 DEKLARATION

1  I det första delfältet anges en kod enligt kodförteckning 0024 (typ av deklaration) och i det 
andra delfältet en kod enligt kodförteckning 0023 (deklaration). Det tredje delfältet 
lämnas tomt.
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2 Avsändare/Exportör Nr

2  Ange för- och efternamn eller firmanamn och fullständig adress för den som senast sålt 
varorna  innan de importerades till gemenskapen. Om det inte är fråga om 
varuförsäljning, anges samma uppgifter för avsändaren. 

I punkt Nr kan man ange ett identitetsnummer som består av: landkod (kodförteckning 
0058) + kod för registerförare enligt UN/EDIFACT-standard 3055 + avsändarens / 
exportörens identitetsnummer,  alla delar ihopskrivna.

Vid hänförande av varor till tullagerförfarande ifylls detta fält inte. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Blankett nr

3  Ange i det vänstra delfältet blankettsetets ordningsnummer och i det högra delfältet 
totalantalet blankettset som används. Om bara grundblankett används är uppgiften 
frivillig. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Antalet 
varuposter

5  Ange totalantalet varuposter som tullklareras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Kolliantal

6  Ange totalantalet varukollin i tulldeklarationen. Om tulldeklarationen har bara en 
varupost, är uppgiften frivillig. Vid hänförande av varor till tullagerförfarande anges 
uppgiften inte. 
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Med varukolli avses inte container eller motsvarande transportbehållare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Referensnummer

7  Ange deklarantens referens som specificerar tulldeklarationen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Mottagare Nr

8  Ange mottagarens namn, dvs. namnet på den som varorna levereras till. Om 
uppläggaren vid hänförande till tullagerförfarande inte är densamma som deklaranten, 
anges här uppgifter om uppläggaren. Om det i fält 14 Deklarant/ombud anges 
"mottagare", är det obligatoriskt att ange en beteckning här, i annat fall är det frivilligt. 
Beteckningen anges på följande sätt:

• En finländsk juridisk person: företags- och organisationsnummer (FO-nummer) 
och en därtillhörande tilläggsdel, om Tullen tilldelat en sådan  (t.ex. FI8765432-
1T2345).
En i ett annat medlemsland etablerad juridisk person: momsnummer, som 
börjar med en landkod samt en därtillhörande tilläggsdel, om Tullen tilldelat en 
sådan (t.ex. SE123456789012T5432).

• Finländsk fysisk person: landkod FI + personbeteckning (t.ex. FI110123-234E).
Fysisk person etablerad i ett annat land: landkod och födelsetid (t.ex. SE230455).

• Inget av de ovan nämnda: landkod (t.ex. IS)

Om mottagaren inte har finskt FO-nummer eller en av Tullen tilldelad tilläggsdel, anges 
också mottagarens fullständiga adress. Landkoderna anges enligt kodförteckning 0058.

Om det finns flera mottagare, anges här ’flera’ och en lista över mottagarna inlämnas till 
Tullen.
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14 Deklarant/Ombud Nr

14  Om deklaranten är finländsk, anges på fältets första rad dennes namn och i punkten Nr 
en beteckning så som ovan i punkt 8 beskrivs. För en deklarant som är etablerad någon 
annanstans i gemenskapen anges namn, adress samt beteckning  så som ovan i punkt 8 
beskrivs. Om deklaranten är densamma som mottagaren kan man här också ange 
"mottagare".

Vid hänförande till tullagerförfarande anges här uppläggaren, om denne är densamma 
som deklaranten. Om uppläggaren inte är densamma som deklaranten, anges här 
uppgifter om deklaranten.

Om deklaranten anlitar ett ombud anges på fältets två följande rader ombudets namn 
och FO-nummer samt den av Tullen tilldelade tilläggsdelen, typ av ombudskap (S=direkt 
/ V=indirekt / T=garant) samt eventuell tilläggsreferens.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

15Avsändnings-
/Utförsellandets
kod

a|  b|

15 Ange i a-delen koden enligt kodförteckning 0058 för det land varifrån varan 
ursprungligen avsänts, antingen direkt eller via något annat land, för export till Finland. 
B-delen lämnas tom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 Transportmedlets kännetecken och natonalitet vid avgången

18  Ange identifieringsuppgifter för det transportmedel på vilket varorna är lastade när de 
visas upp för det tullkontor där bestämmelseplatsformaliteterna utförs. För fartyg anges 
namn, i flygtrafik flygningens nummer och datum, i vägtransporter registernummer och 
för järnvägsvagnar nummer. Om drag- och släpvagn används, anges kännetecknen för 
båda (efter dragbilens registernummer skrivs mellanslag snedstreck mellanslag och 
släpvagnens registernummer). Transportmedlets nationalitet anges inte. För försändelser 
per post eller via fasta transportinstallationer  (då koden för transportsätt i fält 25 är 5 
eller 7) och vid hänförande av varor till tullagerförfarande anges inga uppgifter här.
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19 Cont.

19 Ange 1, om varan överskrider eller förmodas överskrida gemenskapens yttre gräns  i 
container. I annat fall ange 0 (kodförteckning 0038).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

20 Leveransvillkor

20 När tulldeklarationen inte behöver åtföljas av en blankett för tullvärdedeklaration D.V.1, 
anges leveransvillkoret enligt fakturan i det första delfältet med en Incoterm-kod 
(kodförteckning 0124), eller om leveransvillkoret inte är en Incoterm-fras, med ord i det 
andra delfältet. Även plats som hänför sig till leveransvillkoret anges i det andra delfältet. 
Det tredje delfältet lämnas tomt. Inga uppgifter anges vid hänförande av varor till 
tullagerförfarande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränsen

21  Ange i det andra delfältet, såsom den är känd, det aktiva transportmedels nationalitet på 
vilken transporten över finska gränsen sker. Uppgiften anges med en kod enligt 
kodförteckning 0058. Det aktiva transportmedlet är det transportmedel som framdriver 
hela kombinationen (t.ex. fartyg, om en lastbil är lastad på fartyget). I fråga om 
postförsändelser, järnvägstransporter eller transporter via fasta transportinstallationer  
(då koden för transportsätt i fält 25 är 2, 5 eller 7) eller vid hänförande av varor till 
tullagerförfarande anges uppgifterna inte.
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22 Valutaslag och fakturabelopp 

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
frivillig villkorlig villkorlig

22 När man i samband med förtullningen inte lämnar in en tullvärdedeklaration D.V.1, skall 
man i det första delfältet i en kompletterande och i en fullständig deklaration ange det 
tillämpade valutaslaget (kodförteckning 0145) samt deklarationspartiets totalpris i denna 
valuta, decimalerna medräknade. Med pris avses det pris som faktiskt betalats eller skall 
betalas för varan och i vilket de kassa-, mängd- och andra rabatter beaktats som är 
godtagbara vid fastställande av tullvärdet.

Om ett pris som angetts i någon annan valuta än euro består av flera valutaslag, skall 
man ange det största valutabeloppet här och specificera de övriga i storleksordning i fält 
44, Särskilda upplysningar. Det rekommenderas dock att en tullvärdedeklaration (D.V.1) 
används. 

I en ofullständig deklaration är uppgifterna frivilliga. Vid hänförande av varor till 
tullagerförfarande anges uppgifterna inte. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

24 Transaktionens 
slag

   

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
24/1 frivillig obligatorisk obligatorisk
24/2 frivillig obligatorisk obligatorisk

24 Det är frivilligt att ange transaktionens slag i en ofullständig deklaration men 
obligatoriskt i en kompletterande eller i en fullständig deklaration. Vid hänförande av 
varor till tullagerförfarande anges uppgiften inte

I det första och andra delfältet anges  transaktionens slag med en kod enligt kodförteck-
ning 0034.
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25 Transportsätt
vid gränsen

    

25 Ange transportsättet med en kod enligt kodförteckning 0041. Transportsättet bestäms 
enligt det aktiva transportmedel med vilket varan importeras till gemenskapens 
tullområde. Vid hänförande av varor till tullagerförfarande anges uppgiften inte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26 Transportsätt 
inrikes

    

26 När varan inte hänförs till tullförfarande vid gemenskapens gräns utan förflyttas för 
tullklarering till en annan tullanstalt inom gemenskapen, anges koden för transportsättet 
enligt det transportmedel med vilket varan förs till bestämmelsetullanstalten 
(kodförteckning 0041). När varan hänförs till tullförfarandet vid någon av gemenskapens  
gränstullanstalter eller när varor hänförs till tullagerförfarande anges uppgiften inte.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

29 Ankomsttullanstalt

29 Ange den tullanstalt genom vilken ankomsten  till gemenskapen sker. Ange med en kod 
enligt kodförteckning 0058 det gemenskapsland via vilket varorna anlänt till 
gemenskapens tullområde. Då ankomsttullanstalten är belägen i Finland anges den med 
en kod enligt kodförteckning  0129. Vid hänförande av varor till tullagerförfarande anges 
uppgiften inte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

30 Godsets förvaringsplats

30  Om det finns flera mottagare kan fältet lämnas tomt, annars är uppgiften obligatorisk. 
Vid hänförande av varor till tullagerförfarande är uppgiften frivillig.

Ange den plats där deklaranten vill att varorna granskas, t.ex. den slutliga 
lossningsplatsen, och en kod för platsen enligt kodförteckning 0114. Det är ändå Tullen 
som beslutar om varorna granskas på ankomstplatsen, bestämmelseplatsen eller 
eventuellt någon annanstans.
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31 Kolli och
varuslag

Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag

31 Om deklarationspartiet omfattar flera varuposter kan uppgifterna enligt punkterna a)-c) 
nedan anges i samband med den första varuposten, men det rekommenderas att 
uppgifterna anges separat för varje varupost.

I fältet anges:

a) containernummer, om varorna transporteras i container. Containernumret skrivs ihop 
utan mellanslag: fyra bokstäver (om det finns) + sex siffror + bindesstreck + 
kontrollnummer. T.ex. ABCD123456-5.

b) varukollinas antal och koden för förpackningstyp (kodförteckning 0075). För 
oförpackade varor anges antal, för bulkvaror (kod för förpackningstyp VG, VL, VO, 
VQ, VR och VY) anges - .

c) märken och nummer som behövs för identifiering av varorna. För bulkvaror är 
uppgiften frivillig.

d) varuslag, med vilket avses sedvanlig handelsbenämning. Benämningen skall anges 
tillräckligt exakt för att varorna skall kunna identifieras och klassificeras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

32 Varup.
nr

32 Om försändelsen bara omfattar en varupost, kan detta fält lämnas tomt, i annat fall anges 
varupostens ordningsnummer. Numreringen skall börja från nummer 1. Det totala 
antalet varuposter skall överensstämma med det tal som angivits i fält 5.
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33 Varukod

    

33 Ange varans varukod enligt Taric. Varukodens åtta (8) första siffror anges i det första 
delfältet och de två sista (2) i det andra delfältet utan skiljetecken.

Ange eventuella tilläggskoder i de övriga delfälten på följande sätt:

a) Taric-tilläggskoder som kompletterar den 10-ställiga  varukoden. 
b) nationella tilläggsskoder (kodförteckning 0133) som hänför sig till t.ex. acciser och 
avvikande mervärdesskattesatser.

Om alla tilläggskoder för varukoden inte ryms i fält 33, anges de i fält 44. Vid hänförande 
av varor till ett tullager av typ A, B, C, E eller F, anges uppgifterna inte.  Vid hänförande 
av varor till ett tullager av typ D, anges nationella tilläggskoder inte. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

34 Ursprland Kod

a| b|

34 Ange koden för varans ursprungsland i delfält a) enligt kodförteckning 0058. Delfält b) 
lämnas tomt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

35 Bruttovikt (kg)

35 Ange deklarationspartiets bruttovikt (massa) i kilogram i samband med den första 
varuposten. Om bruttovikten är mindre än 1 kilogram, bör den anges  i formen "0,xyz" 
(t.ex. en bruttovikt på 654 gram anges 0,654). Om skatteberäkningen förutsätter att 
bruttovikten anges separat för varje varupost, anges den i fält 47.
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36 Förmåner

36 Ange koden för förmånsbehandling, dvs. för tullbehandling, (kodförteckning 0017) också 
när förmånen inte tillämpas. Vid hänförande av varor till tullagerförfarande anges 
uppgiften inte. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

37 FÖRFARANDE

37 Ange i det första delfältet det tullförfarande (kodförteckning 0128) till vilket varorna 
hänförs. Koden består av två delar, varav den första tvåsiffriga delen avser det förfarande 
som man vill hänföra varorna till och den andra tvåsiffriga delen står för det föregående 
förfarandet.

I det andra delfältet anges vid behov en nationell förfarandekod enligt kodförteckning 
0027.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

38 Nettovikt (kg)

38 Ange ren nettovikt i kilogram enligt Taric utan decimaler. Nettovikten avser massa utan 
emballage.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

39 Kvot

39 Ange numret på den kvot eller det importtak som varan räknats in i eller som man vill att 
varan skall räknas in i.
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40 Summarisk deklaration/Tidigare handling 

40 Angivandet av tidigare handling / summarisk deklaration hänför sig till övervakning av 
att varan blir förtullad när den importeras till tullområdet. För att Tullens 
överlåtelsebeslut skall kunna innehålla uppgifter som t.ex. terminalhållare behöver, 
anges dessa uppgifter i tulldeklarationen på följande sätt:

a) Om tulldeklarationen lämnas in vid en tredjelandsgräns och ingen tidigare handling 
finns anges bara ankomstdagen.

b) Vid uttag ur tullager anges:
• uppläggningsnummer för varje försändelse
• uppläggningsdag

c) I annat fall anges:
• dokuments kod (kodförteckning 0006)
• dokumentets nummer 
• ankomstdag (dag då den summariska deklarationen godkänts)

Följande handlingar och uppgifter skall användas:

NCTS-TRANSITERING 
ELLER SEPARAT 
TRANSITERINGS-
HANDLING

• kod för föregående handling
• transiteringens nummer / MRN (Movement 

Reference Number) i NCTS
• ankomstdag

SJÖTRANSPORT
Om varan inte lossats till ett 
tillfälligt lager i hamnen 

• PortNet-dokumentkod 
• PortNet-nummer
• ankomstdag

Om varan har lossats till ett 
tillfälligt lager i hamnen

• PortNet-dokumentkod
• PortNet-nummer
• ankomstnummer som försändelsen tilldelats av den 

som driver det tillfälliga lagret 
• ankomstdag

VÄGTRANSPORT
Om varan inte lossats till ett 
tillfälligt lager 

• kod för förgående handling
• handlingens nummer
• ankomstdag

Om varan har lossats till ett 
tillfälligt lager 

• kod för tidigare handling
• handlingens nummer 
• ankomstnummer som försändelsen tilldelats av den 

som driver det tillfälliga lagret
• ankomstdag
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FLYGTRANSPORT • huvudflygfraktsedelns kod
• huvudflygfraktsedelns nummer 
• ankomstdag

JÄRNVÄGSTRANSPORT
Om varan inte lossats till ett 
tillfälligt lager i hamnen

• järnvägsfraktsedelns kod
• järnvägsfraktsedelns nummer
• ankomstdag

Om varan har lossats till ett 
tillfälligt lager i hamnen

•       järnvägsfraktsedelns kod
•  järnvägsfraktsedelns nummer
• ankomstnummer som försändelsen tilldelats av den 

som driver det tillfälliga lagret
• ankomstdag

Datum anges utan skiljetecken i formen ddmmåååå.   Om utrymmet inte räcker till, anges 
datum i fält 44.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

41 Annan kvantitet

41 Ange annan kvantitet enligt Taric än ren nettovikt, t.ex. kvantitet som hänför sig till 
tullkvotsyrkanden, t.ex. liter, stycken, par osv. samt mängdenhet (kodförteckning 0079). 
Vid behov anges en kvalificerare för mängdenhet (kodförteckning 0177). Annan kvantitet 
som endast behövs vid beräkning av skatter anges i fält 47 Skatteberäkning/ 
Skattegrund.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

42 Varans pris

42  Om ingen D.V.1-deklaration lämnas in, anges priset för varje varupost i den valuta som 
angivits i fält 22. Om valutorna är flera anges också valutaslag. Ett pris som uttryckts i 
flera valutor anges vid behov i fält 44. Vid hänförande av varor till ett tullager av typ A, 
B, C, E eller F anges uppgiften inte. 
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44 Särskilda 

Bilagda
handlingar/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Certifikat 
och 
tillstånd

|
|
|
|

44 Ange identifierings- och specificeringsuppgifter för de handlingar som behövs vid 
förtullningen samt tilläggsuppgifter och krav gällande förtullningen, t.ex. projektkod 
tilldelad av tulldistriktet (exempel finns i kodförteckningarna 0006 och 0015). I en 
uppdelad deklaration anges  den ursprungliga tulldeklarationens förtullningsnummer. 
För tullförfaranden med ekonomisk verkan anges här tidsfristen för förfarandet. I 
periodförtullningar anges utöver tillståndets nummer också periodens längd 
(vecka/månad). Vid behov anges numret på speditörsflygfraktsedel. Vid hänförande av 
varor till tullagerförfarande kan man också ange:

• ett omnämnande om transitvaran

•    anmälan om förflyttningen av varan från ankomsttullkontoret till tillståndshavarens 
eller operatörens anläggningar eller till användningsplatsen med en deklaration för 
hänförande till förfarandet (art. 512 i tillämpningskodexen)

När tullvärdedeklaration D.V.1 inte behöver fyllas i och när köparen och säljaren är 
närstående, anges i en kompletterande och i en fullständig deklaration i samband med 
den första varuposten huruvida närståenderelationen påverkat priset.

Använd  en bilaga vid behov.

Fältet för s.u -kod och den del av fältet som avskilts med prickad linje lämnas tomma.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

45 Värderättelse

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
frivillig villkorlig villkorlig

45 När man inte behöver använda tullvärdedeklaration D.V.1 och när varupartiet omfattas 
av (en) rättelsepost(er) gällande tullvärdet anges posten i en summa. Framför en post 
som dras av sätts ett minustecken (-). Vid hänförande av varor till ett tullager av typ A, B, 
C, E eller F anges uppgiften inte
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46 Statistiiskt värde

46 I en ofullständig deklaration och vid hänförande av varor til tullagerförfarande anges 
statistiskt värde såsom det är känt. I en kompletterande och i en fullständig deklaration 
anges varupostens statistiska värde. Om det är fråga om transitvaror (se fält 44), är 
uppgiften frivillg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

47 Skatte-
beräkning

Slag Beskattningsgrund Skattesats Belopp BS

Totalt

47/1 Slag:

OFULLSTÄNDIG KOMPLETTERANDE FULLSTÄNDIG
frivillig villkorlig villkorlig

Nedan nämnda uppgifter är obligatoriska i en  kompletterande och i en fullständig 
deklaration. I en ofullständig deklaration är uppgifterna frivilliga. Vid hänförande av 
varor till ett tullager av typ A, B, C, E eller F anges uppgiften inte.

Ange:
a)  kod för tillämpligt tullsystem (kodförteckning 0127). Koden täcker alla skatter och 

avgifter som uppbärs av Europeiska gemenskapen. Om en tullbehandling enligt ett 
tullsystem inte gäller en landgrupp utan endast ett enskilt land, anges uppgiften med 
en landkod (kodförteckning 0058). Uppgiften skrivs på första raden i fältet. 

och
b)  skatteslagskod för en sådan skatt eller avgift enligt Taric (kodförteckning 0151) som 

omfattas av en avvikande skattegrund.



IMPORT

47/2 Beskattningsgrund

I en ofullständig deklaration anges tullvärde, om det undantagsvis inte är detsamma som 
det statistiska värde som angetts i fält 46. I annat fall lämnas fältet tomt

I en kompletterande och i en fullständig deklaration anges en avvikande skattegrund 
som används vid beräkningen, t.ex. tullvärde och  mervärdesskattegrund (utan 
importskatter), om beräkningsgrunden inte utgörs av det statistiska värde som angetts i 
fält 46. Vid hänförande av varor till ett tullager av typ A, B, C, E eller F anges uppgifterna 
inte. 

Tullvärdet skrivs på första raden (på samma rad som tullsystemkoden) och 
momsgrunden på samma rad som skatteslagskoden för mervärdesskatt. Kvantitets-
enheten som eventuellt behövs vid beräkningen av skatter anges med Taric-koder 
(kodförteckningarna 0079 och 0177), om kvantiteten inte angetts i fält 38 (nettovikt) eller 
41 (annan kvantitet).

47/3 Skattesats

Skattesats behöver inte anges. En avvikande mervärdesskattesats anges med en nationell 
tilläggskod (se fält 33).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

48 Uppskjuten betalning

48 Ange deklarantens, ombudets eller eventuellt någon annans FO-nummer och den av 
Tullen givna tilläggsdelen beroende på vart man vill att periodspecifikationen skall 
postas. Vid hänförande av varor till tullagerförfarande anges uppgiften inte. Också  
kontantkunden lämnar fältet tomt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

49 Lagerart

49 Ange koden för det lager vars bokföring varan är upptagen i vid begäran om överlåtelse. 
Ingen kod anges om varan inte är upptagen i någon lagerbokföring. Vid hänförande av 
varor till tullagerförfarande anges koden för tullagret i fråga.
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Första delen av koden anger lagertypen (kodförteckning  0147):

A-E Typ av tullager (artikel 525 i tillämpningskodexen)
Y Annat än tullager (tillfälligt lager, moms-, provianterings- och accislager)
Z Frilager

Andra delen av koden utgörs av ett nummer som Tullen tilldelat lagret och som består 
av FO-numret och tilläggsdelen. Om lagret inte är ett tullager, anges efter FO-numret och 
tilläggsdelen någon av följande koder (kodförteckning  0150):

L Momslager
M Provianteringslager
T Tillfälligt lager
V Accislager
P Kundens lager

Tredje delen av koden består av gemenskapslandets landkod (kodförteckning 0058).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

54 Ort och datum 

Deklarantens/ombudets underskrift och namn

54 Tulldeklarationen undertecknas av deklaranten eller av det ombud som angivits i fält 14. 
Först skriver man orten och datumet samt sin egenhändiga underskrift och därefter för- 
och efternamnet. I fråga om  juridiska personer skall också undertecknarens ställning i 
företaget anges vid underskriften. Också undertecknarens telefonnummer och/eller e-
postadress kan anges i fältet.
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7 FÄLT SOM I IMPORTDEKLARATIONEN FYLLS I AV MYNDIGHETEN 

A BESTÄMMELSETULLANSTALT

A På första raden anges enligt tullanstaltsregistret den tullanstalt där deklarationen tas 
emot. Mottagningsdagen anges i formen ddmmåååå. På tredje raden anges 
förtullningsnumret.



TRANSITERING

8  FÄLT SOM SKALL FYLLAS I AV DEN SOM SVARAR FÖR TRANSITERING

Fält som skall fyllas i på grundblanketten: 1 högra delfältet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 
25, 26,  30, 31, 32, 33 första underindelningen, 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 och 56 (vid 
behov C).  

Om transiteringen omfattar flera än bara en varupost rekommenderas det att en godslista 
används. Om en tilläggsblankett används, skall motsvarande uppgifter anges i den. Om 
varuposterna är flera, stryks grundblankettens fält 15, 32, 33, 35, 38, 40 och 44 över och i 
fälten 2 och 8 anges "flera" (se exempel 2 i slutet av anvsiningarna). I fält 31 anges en 
hänvisning till antalet godslistor eller tilläggsblad (t.ex. ’se godslistor 1-5’).

1 DEKLARATION

1 I det högra delfältet anges deklarationstypen, dvs. status för transiteringen 
(kodförteckning 0081: T1, T2 eller T2F). Om deklarationen omfattar varor med olika 
status, anges här T-. Då skall varorna enligt deklarationstyperna T1 och T2 anges på 
separata godslistor. Om deklarationstypen är någon annan än T-, anges uppgiften inte på 
en godslista. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Avsändare/Exportör Nr

2   Om det är fråga om transitering av varor som redan hänförts till exportförfarande, anges 
här exportörens namn och adress. Om det inte är fråga om export, anges här avsändaren 
på vars uppdrag transiteringen sker.  

Vid behov kan man här också ange avsändarens/exportörens identifikationsnummer 
(FO-nummer) samt en därtillhörande tilläggsdel som tilldelas av Tullen och tas i bruk 
senare.

Om det finns flera varuposter, förses grundblanketten med texten "flera" och 
avsändaren/exportören anges i godslistan.



TRANSITERING

3 Blankett nr

3   Om det finns flera varuposter rekommenderas att man använder en godslista. Om man 
trots det använder tilläggsblad, skall man i tilläggsbladets första delfält ange 
blankettsetets ordningsnummer och i det andra delfältet totalantalet blankettset man 
använder. Om bara grundblankett används, är uppgiften frivillig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Antalet 
godslistor

4   Fältet ifylls inte om bara grundblankett används. Då godslistor används, anges deras 
antal här.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Antalet 
varuposter 

5  Ange totalantalet varuposter som transiteras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Kolliantal

6  Ange totalantalet förpackningar (varukollin) som deklarationen omfattar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Referensnummer

7   Ange här vid behov deklarantens referens som specificerar deklarationen.



TRANSITERING

8 Mottagare Nr

8   Ange mottagarens namn och adress. I förekommande fall kan man här ange mottagarens 
identifieringsnummer (FO-nummer) och den därtillhörande tilläggsdel som tilldelas av 
Tullen och tas i bruk senare. Mottagaren är i princip varornas slutliga mottagare i 
destinationslandet. När denna inte är känd, anges den sista kända mottagaren.

Om det finns flera varuposter, anges här "flera" och mottagarna räknas upp i godslistan. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

15 Avsändnings-/Exportland

15 Ange namnet på det land varifrån varan ursprungligen avsänts eller avsänds. Om 
varorna  transporteras genom gemenskapen som transitvaror utan att de hänförs till t.ex. 
tullagerförfarandet, anges här varornas ursprungliga avsändningsland i tredje land. 

Om det finns flera varuposter, stryks fältet över och avsändningslandet anges i 
godslistan. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 Bestämmelseland

17  Ange namnet på varans slutliga bestämmelseland. Om det finns flera varuposter, lämnas 
fältet tomt och bestämmelselandet anges i godslistan.



TRANSITERING

18 Transportmedlets kännetecken och nationaliitet  vid ankomsten

18 Ange identifieringsuppgifter för det transportmedel på vilket varorna är lastade när 
transiteringen påbörjas. För fartyg anges namn, i flygtrafik flygningens nummer, i 
vägtransporter registernummer. Om drag- och släpvagn används, skall kännetecknen 
anges för båda. Då skrivs ett snedstreck med mellanslag på båda sidorna mellan 
dragbilens registernummer och släpvagnens registernummer (t.ex. ABB-789 / PBB-56). 
För försändelser per post eller via fasta transportinstallationer (då koden för transportsätt 
i fält 26 är 50 eller 70) anges inga kännetecken. 

Transportmedlets nationalitet anges med en landkod (kodförteckning 0058). Uppgiften 
anges inte, om koden för inrikes transportsätt i fält 26 är 20, 23, 50 eller 70 (järnväg, 
landsvägsfordon i järnvägsvagn, post eller fast transportinstallation).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19 Cont.

19 Ange 1, om varan finns i en container vid gemenskapens yttre gräns (förmodat 
förhållande såsom det är känt vid hänförandet till transiteringsförfarandet). I annat fall 
ange 0 (kodförteckning 0038). Om 1 anges i detta fält, skall containernumret anges i fält 
31.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21 Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränsen

21 Ange kännetecken och nationalitet (kodförteckning 0058) för det aktiva transportmedel 
på vilket transporten över gemenskapens yttre gräns sker. Uppgifterna anges såsom de är 
kända när transiteringen påbörjas. Det är frivilligt att ange uppgifterna.  För fartyg anges 
namn, i flygtrafik flygningens nummer, i landsvägstransporter registernummer. I fråga 
om postförsändelser, järnvägstransporter eller transporter via fasta transport-
installationer (då koden för transportsätt i fält 26 är 20, 50 eller 70) anges kännetecken 
eller nationalitet inte.



TRANSITERING

25 Transportsätt 
vid gränsen 

    

25  Ange transportsättet (kodförteckning 0176) enligt det aktiva transportmedel med vilket 
varan förs ut ur gemenskapens tullområde. Uppgiften är frivillig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26 Transportsätt 
inrikes 

    

26  Ange transportsättet som används vid avgången (kodförteckning 0176).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

30 Godsets förvaringsplats

30  Ange förvaringsplatsen där godset kan granskas. Uppgiften är frivillig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

31 Kolli och
varuslag

Märken och nummer  - Containernummer  - Antal och slag 

31 Ange containernummer, om varorna transporteras i container. Containernumret skrivs 
ihop utan skiljetecken: fyra bokstäver (om det finns) + sex siffror + bindestreck + 
kontrollnummer

Ange märken och nummer som behövs för identifiering av varorna. För bulkvaror (kod 
för förpackningstyp VG, VL, VO, VQ, VR eller VY) eller för oförpackat gods (kod för 
förpackningstyp NE) är uppgiften frivillig, i annat fall obligatorisk.

Ange antalet förpackningar i varuposten eller antalet oförpackade varor. För bulkvaror 
anges uppgiften inte. 



TRANSITERING

Ange varukollinas alla förpackningstyper med koder som har två bokstäver 
(kodförteckning 0075).

Ange varuslag, med vilket avses sedvanlig handelsbenämning. Benämningen skall anges 
tillräckligt exakt för att varorna skall kunna identifieras och klassificeras enligt 
bruksttariffen för eventuell beskattning.  

Om det i varuposten ingår känsliga (= med ökad risk för bedrägeri) varor (bilaga 44c till 
tillämpningskodexen (EEG) nr 2454/93) och om den sexsiffriga varukoden också 
omfattar icke-känsliga varor, skall en känslighetskod uppges som anger att varan är 
känslig. Mängden känsliga varor anges med en kvantitetsenhet som finns fastställd för 
varje vara i tillämpningskodexens bilaga 44c. 

Om det finns flera varuposter, skall det i detta fält hänvisas till antalet godslistor eller 
tilläggsblad (t.ex. ’se godslistorna 1-5’) och i övrigt lämnas fältet tomt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

32 Varup..
ord.

nr

32  Om försändelsen omfattar bara en varupost, kan detta fält lämnas tomt, i annat fall anges 
varupostens ordningsnummer. Det totala antalet varuposter skall överensstämma med 
det som angivits i fält 5. Om godslistor används, ifylls detta fält inte utan styrks över.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

33 Varukod

    

33 Varukoden skall anges om transiteringsvarorna är känsliga (=med ökad risk för 
bedrägeri) eller om samma aktör tidigare lämnat in en deklaration med samma varukod. 
I annat fall är det frivilligt att ange varukod. Varukoden skall anges med minst sex 
siffrors och högst tio siffrors noggrannhet. 

Om varuposten omfattar varor som hör till flera varukoder, anges varukoden enligt den 
varukod som bäst karakteriserar varuposten eller som har det högsta priset. Om 
varuposten omfattar känsliga varor, skall deras varukod anges. Om det finns flera 
varuposter, stryks fältet över och varukoderna anges i godslistan.



TRANSITERING

35 Bruttovikt (kg)

35 Ange bruttovikten i kilogram för alla varuposter som transiteringen omfattar. Om 
bruttovikten understiger ett kilogram, skall den anges i formen "0,xyz" (en bruttovikt på 
t.ex. 654 gram anges 0,654). Om godslista används, anges bruttovikterna per varupost i 
godslistan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

38 Nettovikt (kg)

38 Ange nettovikten i kilogram. Nettovikten avser massa utan emballage.  Om det finns flera 
varuposter, stryks fältet över och nettovikterna anges i godslistan. Uppgiften är frivillig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

40 Summarisk deklaration/Tidigare handling

40 Ange det föregående förfarandet (t.ex. transitering, export, tillfällig lagring) enligt 
kodförteckning 0012.

Ange hänvisningsuppgifter till tidigare tullklarerings- eller kontrolldokument som gäller 
för varorna, t.ex. ankomstnummer.  Uppgifterna fås från motsvarande import- eller 
exportdokument. För varor som tas ut ur ett tullager anges lageruttagsnummer. Om 
koden för det föregående förfarandet är 00 (inget föregående förfarande), anges 
referensnumret inte, i annat fall är numret obligatoriskt.

Koden för föregående förfarande och referensnumret skiljs åt med bindesstreck (-). T.ex. 
uttag ur tillfälligt lager med nummer P123 anges VV-P123. 

Vid transitering av varor från ett tillfälligt lager kan man i fältet också ange 
ankomstdagen (ddmmåååå).

Om det finns flera tidigare referensuppgifter, kan fältet förses med texten "flera" och en 
separat lista över referensuppgifterna bifogas till deklarationen. Om det finns flera 
varuposter, anges uppgiften i en godslista och fältet på grundblanketten stryks över.



TRANSITERING
44Särskilda-

upplysnin-
gar
Bilagda 
handlingar/
Certifikat
och 
tillstånd

44 Ange namn eller kod (kodförteckning 0006) och nummer på den handling som 
förfarandet förutsätter. Sådana handlingar kan vara t.ex. exporttillstånd eller -licens, 
sundhetscertifikat eller T5-dokument.

Ange i förekommande fall koden för särskilda upplysningar (kodförteckning 0055) och 
texten:

DG0 = Export från EG omfattas av restriktioner
DG1 = Export från EG omfattas av exportavgift 
DG2 = Export från EG (koden ersätter den röda vienti/export -stämpeln)

Om det finns flera varuposter anges handlingarna och de särskilda upplysningarna i 
godslistan.

Ange bindande transportrutt för de känsliga varor som avses tillämpningskodexens 
bilaga  44c eller annars när tullmyndigheten eller den huvudansvarige anser det vara 
nödvändigt. Om deklaranten befriats från skyldigheten att ange bindande transportrutt, 
anges här texten  "befriad från skyldigheten att följa bindande transportrutt". Denna 
uppgift anges alltid på grundblanketten. 

Om godlistor används och det inte finns några uppgifter att ange i detta fält på 
grundblanketten, stryks fältet över.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

50 Huvudansvarig för transiteringen Nr Underskrift

Godkänt ombud:
Ort och datum:

50 • I punkten Huvudansvarig för transiteringen anges den huvudansvariges namn och 
adress.

• I punkten Nr anges identifieringsnumret (FO-nummer) och den därtillhörande 
tilläggsdelen som tilldelats av Tullen.

• Punkten Godkänt ombud skall, i det exemplar som bevaras på avgångstullkontoret, 
förses med den huvudansvariges eller dennes ombuds namnförtydligande och 
telefonnummer.



I punkten Plats och tid anges den plats dit deklarationen lämnas in och datum i 
formen ddmmåååå.

TRANSITERING

• Punkten Underskift skall ha den huvudansvariges eller dennes ombuds underskrift. 
Om den godkända avsändaren befriats från skyldigheten att underteckna 
deklarationen, anges här "befriad från underskrift".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

51 Planerade
gränstull- 
anstalter
(och 
länder)

51 Ange den planerade ankomstgränstullanstaltens kod (CSRD-register) och namn i varje  
Efta-land vars område kommer att användas samt den ankomstgränstullanstalt genom 
vilken varorna återinförs till gemenskapens tullområde  efter det att de transporterats på  
ett Efta-lands område.  Om transporten går via något annat land än ett  gemenskapsland 
eller ett Efta-land, dvs. utanför transiteringsområdet, anges koden för den 
utfartstullanstalt via vilken transporten lämnar transiteringsområdet och den 
ankomsttullanstalt genom vilken transporten kommer tillbaka till transiteringsområdet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

52 Säkerhet Kod

gäller inte för

52 Ange det referensnummer för säkerhet som Tullen gett och i förekommande fall de 
länder (kodförteckning 0056) där säkerheten inte gäller. I det högra delfältet anges 
säkerhetstypen (kodförteckning  0187).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

53 Bestämmelsetullanstalt (och land)

53 Ange koden (CSRD-registret) för och namnet på den bestämmelsetullanstalt där varorna 
skall visas upp för att transiteringsförfarandet skall kunna avslutas. Ange den godkända 
mottagarens kod, om den är känd.



TRANSITERING

55 Omlast- Ort och land Ort och land

 ningar Det nya transportmedlets kännetecken och nationalitet Det nya transportmedlets kännetecken och nationalitet

Cont. (1) Den nya containerns kännetecken CONT. (1) Den nya containerns kännetecken

(1) Vid användning av container ange 1, annars 0 (1) Vid användning av container ange 1, annars 0

F INTYG AV 
BEHÖRIG 
MYN-
DIGHET

Nya plomber: Antal märke

Underskrift: Stämpel

Nya plomber: Antal märke
Underskrift: Stämpel

55 Om varan under transiteringen omlastas till ett annat transportmedel eller en annan 
container, skall anteckningar om omlastningen göras i detta fält (de tre översta raderna). 
Anteckningarna kan göras för hand med läslig handstil. Observera att när varorna 
omlastas skall föraren ta kontakt med behöriga myndigheter för att få de gamla 
plomberna borttagna, transiteringsdokumentet bestyrkt och de nya plomberna 
anbringade.

För en omlastning under transitering skall man alltid på förhand be om tullens lov och de 
gjorda ändringarna (t.ex. nya plomber eller registernummer) skall i efterhand bestyrkas 
hos tullen i transiteringsdeklarationens exemplar 4 och 5.

Om tullmyndigheten har gett lov till omlastning utan övervakning, skall föraren själv 
göra behöriga anteckningar i transiteringsdokumentet och meddela dessa  för 
bekräftande till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där omlastningen ägt 
rum.



TRANSITERING

56 Övriga händelser under transport
Närmare upplysningar och vidtagna åtgärder

G INTYG AV BEHÖRIG MYNDIGHET

56 Detta fält används vid transiteringar bl.a. i olycksfall. Fältet används också om varan har 
lastats på en släpvagn och endast dragfordonet byts ut under transporten (utan att varan 
hanteras eller omlastas). Det nya dragfordonets registernummer och nationalitet skall 
anges i fältet. I detta fall behöver anteckningen inte bestyrkas av behörig myndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9   FÄLT SOM IFYLLS AV MYNDIGHETEN ELLER VID FÖRENKLAT  FÖRFARANDE 
AV DEN GODKÄNDA AVSÄNDAREN 

C AVGÅNGSTULLANSTALT

C Vid normalförfarande ifylls fältet av myndigheten. Vid förenklat förfarande förses fältet 
med den stämpel som fastställts i tillståndet (bilaga 62 till tillämpningskodexen). 



TRANSITERING

Stämpel:
D KONTROLLERAT AV AVGÅNGSTULLANSTALTEN

Resultat:

Plomber:antal

                 märke:

Tidsfrist (datum):

Underskrift:

D Vid normalförfarande ifylls fältet av myndigheten.

Vid förenklat förfarande anges följande:

• I punkten Resultat anges "godkänd avsändare"

• I punkten Plomber: antal anges antalet plomber, eller om Tullen beviljat befrielse från 
plomberingen, "befriat" 

• I punkten Märke anges numret på plomben/plomberna 

• I punkten Tidsfrist (datum): anges det datum (ddmmåååå) då transiteringsvarorna 
senast skall visas upp vid bestämmelsetullanstalten

• Punkten Underskrift ifylls inte



T2L/T2LF
10 STYRKANDE AV VARORS GEMENSKAPSSTATUS MED T2L/T2LF-DOKUMENT 

SOM IFYLLS AV DEKLARANTEN ELLER DENNES OMBUD

Fält som skall fyllas i på grundblanketten: 1-5, 14, 31-33, 35, 38, 40, 44 och 54 (vid behov C 
och D). På tilläggsblad/godslistor används fälten 1-3, 31-33, 35, 38, 40 och 44.

1 DEKLARATION

1 I det högra delfältet anges deklarationstypen:

T2L Dokument som styrker varornas gemenskapsstatus.

T2LF Dokument som styrker varornas gemenskapsstatus, när det är fråga om varor 
som avsänds till eller från en sådan del av gemenskapens tullområde som inte 
omfattas av bestämmelserna i rådets direktiv 77/388/EEG.

När tilläggsblad används skall man i det högra delfältet på motsvarande sätt ange 
T2L bis / T2LF bis.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Avsändare/Exportör Nr

2  Ange avsändarens/exportörens namn och adress samt identifieringsnummer på följande 
sätt:

• En finländsk juridisk person: företags- och organisationsnummer (FO-nummer) och en 
därtillhörande tilläggsdel, om en sådan tilldelats av Tullen (t.ex. FI8765432-1-T2345).
En i ett annat medlemsland etablerad juridisk person: momsnummer, som föregås av en 
landkod samt en därtillhörande tilläggsdel, om en sådan tilldelats av Tullen (t.ex. 
SE123456789012-T5432).

• Finländsk fysisk person: landkod FI + personbeteckning (t.ex. FI110123-234E).
Fysisk person etablerad i ett annat land: landkod och födelsetid (t.ex. SE230455).

• Inget av ovan nämnda: landkod (t.ex. IS)

Om det finns flera varuposter, anges "flera" på grundblanketten och 
avsändaren/exportören anges i godslistan.



T2L/T2LF

Om avsändaren/exportören inte har ett finländskt företagsnummer eller en av Tullen 
tilldelad tilläggsdel, anges här också fullständig adress. Landkoderna anges med en kod 
enligt kodförteckning 0058.   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Blankett nr

3 Ange i det första delfältet blankettsetets ordningsnummer och i det andra delfältet 
totalantalet blankettset som används. Om bara grundblankett används, är uppgiften 
frivillig. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Antalet
    godslistor

4 När godslistor används, anges deras antal här.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Antalet  
varuposter

5 Ange totalantalet varuposter i deklarationen. Antalet skall  stämma överens med antalet 
i fält 31.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 Deklarant/Ombud Nr

14 Om exportören/avsändaren anlitar ett ombud, anges här ombudets namn och 
företagsnummer (samt en därtillhörande tilläggsdel, om sådan tilldelats av Tullen) samt 
en eventuell tilläggsreferens.



T2L/T2LF
31 Kolli och

varuslag
Märken ch nummer - Containernummer  - Antal och slag

31 Om deklarationspartiet omfattar flera varuposter kan uppgifterna enligt punkterna a)-c) 
nedan anges i samband med den första varuposten, men det rekommenderas att 
uppgifterna anges separat för varje varupost.

I fältet anges:

a) containernummer, om varorna transporteras i container. Containernumret skrivs ihop 
utan mellanslag: fyra bokstäver (om de finns) + sex siffror + bindesstreck + 
kontrollnummer. T.ex. ABCD123456-5. Uppgiften om containernumret är frivillig.

b) varukollinas antal och koden för förpackningstyp (kodförteckning 0075). För 
oförpackade varor anges antal, för bulkvaror (kod för förpackningstyp VG, VL, VO, 
VQ, VR och VY) anges - .

c) märken och nummer som behövs för identifiering av varorna. För bulkvaror är 
uppgiften frivillig.

d) varuslag, med vilket avses sedvanlig handelsbenämning. Benämningen skall anges 
tillräckligt exakt för att varorna skall kunna identifieras och klassificeras.

Om det finns flera varuposter, skall man i detta fält hänvisa till antalet godslistor eller 
tilläggsblad (t.ex. ’se godslistorna 1-5’), i övrigt stryks detta fält på grundlanketten över. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

32 Varup..
nr

32 Om försändelsen bara omfattar en varupost, kan detta fält lämnas tomt, i annat fall anges 
varupostens ordningsnummer. Numreringen skall börja från nummer 1. Det totala 
antalet varuposter skall överensstämma med det tal som angivits i fält 5.



T2L/T2LF
33 Varukod

    

33 I det första delfältet kan man ange de åtta första siffrorna ur Taric-numret. Uppgiften är 
frivillig. De övriga delfälten lämnas tomma. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

35 Bruttovikt (kg)

35 Ange deklarationspartiets bruttovikt (massa) i kilogram i samband med den första 
varuposten. Om bruttovikten är mindre än 1 kilogram, bör den anges  i formen "0,xyz" 
(t.ex. en bruttovikt på 654 gram anges 0,654). Bruttovikten kan också anges separat för 
varje varupost.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

38 Nettovikt (kg)

38 Ange nettovikten i kilogram. Nettovikten avser massa utan emballage.  Om det finns 
flera varuposter, kan nettovikterna anges i godslistan. Uppgiften är frivillig.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

40 Summarisk deklaration/Tidigare  handling

40 Ange vid behov koden (kodförteckning 0006) för tidigare handling (t.ex. TIR/ATA-
carnet, fraktsedel, sändlista), handlingens nummer samt datum i formen ddmmåååå.



T2L/T2LF
44 Särskilda-

upplysningar
Bilagda lt-koodi
handlingar/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Certifikat
och 
tillstånd

|
|
|
|

44 Ange identifierings- och specificeringsuppgifter för de handlingar som behövs vid 
förtullningen samt tilläggsuppgifter och krav gällande förtullningen, t.ex. projektkod 
tilldelad av tulldistriktet (exempel finns i kodförteckningarna 0006 och 0015).

Om varuposterna är flera, ange uppgifterna i ett tilläggsblad eller i en godslista. Använd 
en separat bilaga vid behov.

Fältet för s.u.-koden och den del av fältet som avskilts med prickad linje lämnas tomma.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

54 Ort och datum

Deklarantens/ombudets underskrift och namn

54 Tulldeklarationen undertecknas av deklaranten eller av det ombud som angivits i fält 14. 
Först skriver man orten och datumet samt sin egenhändiga underskrift och därefter för- 
och efternamnet. I fråga om  juridiska personer skall också undertecknarens ställning i 
företaget anges vid underskriften. Också undertecknarens telefonnummer och/eller e-
postadress kan anges i fältet



T2L/T2LF
11 STYRKANDE AV VARORS GEMENSKAPSSTATUS MED T2L/T2LF-DOKUMENT 

SOM IFYLLS AV MYNDIGHETEN ELLER AV GODKÄND AVSÄNDARE

C AVGÅNGSTULLANSTALT

C Myndigheten förser fältet med avgångstullkontorets namn och stämpel, underskrift, 
datum och registreringsnummer.  En godkänd avsändare förser fältet med det 
stämpelavtryck som fastställts i tillståndet.  (bilaga 62 till tillämpningskodexen). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Stämpel:
D KONTROLLERAT AV AVGÅNGSTULLANSTALTEN

Resultat:

Plomber:antal

                 märke:

Tidsfrist (datum):

Underskrift:

D Den godkända avsändaren fyller i på följande sätt:

• I punkten Resultat: anges "godkänd avsändare" och det behöriga tullkontorets namn

• Punkten Plomber: antal ifylls inte. 

• Punkten Märke ifylls inte.

• I punkten Tidsfrist (datum) anges det datum (ddmmåååå) då dokumentet upprättats 

• Punkten Underskrift ifylls inte.



GODSLISTA

12   GODSLISTA (LASTSPECIFIKATION)

Vid ett transiteringsförfarande som omfattar  flera varuposter används godslistor 
(lastspecifikationer enligt bilagorna 44A, 44B och 45 till tillämpningskodexen). I sådana 
fall skall fält 15 "Avsändnings-/exportland", fält 33 "Varukod", fält 35 "Bruttovikt (kg)", 
fält 38 "Nettovikt (kg)" och vid behov fält 44 "Särskilda upplysningar; Företedda 
handlingar, certifikat och tillstånd"  på den blankett som används vid transiteringen 
strykas över. I fält 31 "Kolli och varuslag" får man inte ange kollins märken, nummer, 
antal och slag och inte heller varuslaget. Fältet skall däremot förses med en hänvisning 
till antalet godslistor.  Godslistor kan inte kompletteras med tilläggsblanketter.

Motsvarande godslistor kan vid behov användas också i stället för tilläggsbladen till 
T2L/T2LF-deklarationen.

Godslistan skall innehålla:

a)  överrubriken "GODSLISTA"  ( eller LASTSPECIFIKATION)

b) uppe till höger ett fält, 70 x 55 mm, som är indelat i en övre del, 70 x 15 mm, och en 
nedre del, 70 x 40 mm. Den övre delen förses med beteckningen T1 eller T och den 
nedre delen med transiteringens nummer och avgångstullanstaltens stämpel.  Vid 
förenklat förfarande antecknas uppgifterna i fältet  av den godkända avsändaren och 
vid normalförfarande av myndigheten.

När godslistor används som bilaga till T2L/T2LF-deklaration, anges T2L/T2LF i 
fältet uppe till höger, inga andra uppgifter behövs. Löpnumret som givits av den 
huvudansvarige för transiteringen anges inte i en T2L/T2LF-godslista. 

c) Lastspecifikationen skall i förekommande fall innehålla följande uppgifter:

- Avsändare/exportör (fält 2)

- Mottagare (fält 8). Uppgiften anges inte T2L/T2LF-godslistor.

- Avsändnings-/exportland (fält 15, uppgiften kan också anges med en landkod 
enligt kodförteckning  0058). Uppgiften anges inte T2L/T2LF-godslistor

- Bestämmelseland (fält 17, uppgiften kan också anges med en landkod enligt 
kodförteckning  0058). Uppgiften anges inte T2L/T2LF-godslistor

- Märken/nummer (fält 31)

- Antal och slag (fält 31)

- Containernummer  (fält 31)

- Varuslag (fält 31)

- Känslighetskod (fält 31). Uppgiften anges inte T2L/T2LF-godslistor

- Mängden känsliga varor (fält 31). Uppgiften anges inte T2L/T2LF-godslistor
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- Varupostens ordningsnummer (fält 32)

- Varukod (fält 33)

- Summarisk deklaration/Tidigare handlingar (fält 40)

- Bruttovikt (kg) (fält 35)

- Nettovikt (kg)  (fält 38)

- Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd (fält 44)

- Underskrift

- Tillräckligt med plats för myndighetens anteckningar, fältets bredd minst 30 mm

Ifyllning av godslistor (lastspecifikationer):

a) Godslistan skall upprättas i lika många exemplar som den blankett för 
gemenskapstransitering som den ansluter sig till. Om försändelsen omfattar både 
T1- och T2-varor, skall separata godslistor upprättas för vardera varukategorin (se 
ifyllningsanvisningen för fält 1 på SAD-blankett).

   T2L/T2LF-godslistan upprättas i ett exemplar.

(b) Endast blankettens framsida får användas.

(c) Varuposterna skall numreras med löpnummer

(d) När transiteringsblanketten åtföljs av två eller flera godslistor, skall den 
huvudansvarige för transiteringen förse varje godslista med ett löpnummer. 
Löpnumret anges inte i en T2L/T2LF-godslista. Antalet godslistor skall anges i fält 
4  på transiteringsblanketten/T2L/T2LF-deklarationen.

(e) Om det blir outnyttjat utrymme på godslistan, skall en vågrät linje dras efter den 
sista varuposten  och det outnyttjade utrummet skall spärras så att inga ytterligare 
varuposter kan tilläggas.

(f) Godslistorna skall undertecknas av samma person som undertecknar 
transiteringsblanketten (den huvudansvarige eller ombudet) eller T2L/T2LF-deklarationen ( 
deklaranten eller ombudet).



13 KODFÖRTECKNINGAR SOM BEHÖVS VID IFYLLANDE AV  BLANKETTEN

KODFÖRTECKNING EXPORT IMPORT* T−TRAN-
SITERING

T2L/T2LF

0006 Handlingar (innehåller tilläggs-
uppgifter, men används inte som 
sådan i SAD-deklaration)

X X   X X

0012 Föregående förfarande X
0015 Tilläggskod för särskild upplysning 

(innehåller tilläggsuppgifter, men 
används inte som sådan i SAD-
deklaration)

X X

0017 Tullbehandling (förmåns-
behandling)

X

0023 Deklaration X X
0024 Typ av deklaration X X
0027 Nationellt förfarande X X
0034 Transaktionens art X X
0038 Container X X X
0041 Transportsätt X X
0055 Särskild upplysning X
0058 Land X X X X
0075 Typ av förpackning X X X X
0079 Mängdenhet X X
0081 Deklarationsförfarandet vid 

transitering
X

0101 Känsliga varor X
0114 Kvalificerare för plats X X
0124 Leveransvillkor (Incoterms) X X
0127 Tullsystem X
0128 Tullförfarande X X
0129 Tullkontor (transitering: se CSRD-

register)
X X X X

0133 Nationellt tillägg till varukoden X
0145 Valuta X X
0147 Typ av lager X
0150 Tillägg till lagerkoden X
0151 Skatt och avgift X
0176 Transportsätt vid transitering X
0177 Kvalificerare för mängdenhet X X
0187 Typ av säkerhet vid transitering X
0195 Känslighet X

* Importen omfattar också hänförarandet av varor till tullagerförfarande



0006 HANDLINGAR

OBS1! HANDLINGARNA MÄRKTA MED ASTERISK (*) ANVÄNDS I NCTS-
SYSTEMET   

OBS2! KODERNA ANVÄNDS INTE SOM SÅDANA I FÄLT 44 PÅ SAD-
BLANKETTEN 

Ursprungsintyg

17 Godkända exportörens fakturadeklaration
18 Varucertifikat A.TR.1 *
860 Ursprungsintyg för textilier
861 Ursprungsintyg (allmänt ursprung)*
862 Ursprungsdeklaration (allmänt ursprung / textilier)*
864 Ursprungsintyg som berättigar till förmånsbehandling (fakturadeklaration, 

EUR.2-blankett) *
865 GSP-intyg (Form A-intyg)*
954 Varucertifikat EUR 1 *

Äkthets- och kvalitetsintyg 

3 Kvalitetsintyg
268 Kvalitetsintyg för vin
863 Äkthetsintyg - färska, ätliga vindruvor av varieteten Emperor
BAT Äkthetsintyg för basmatiris
BOT Ursprungsintyg för Bourbon-whisky
CHT Kvalitetsintyg för nitrat från Chile
FOT Intyg för produkter vid namn Fondue
HAT Intyg för vissa hantverksprodukter (handicraft)
SCT Intyg för produkter av natursilke eller bomull vävda på handvävstol
TOT Ursprungsintyg för Tokay-vin
TUT Äkthetsintyg för tobak

Handlingar som hänför sig till priset / beräkningen av beskattningsvärdet

9 Prislista *
220 Order
315 Köpekontrakt (projekt)
320 Orderbekräftelse
325 Proformafaktura *
380 Faktura *
381 Kreditnota
780 Frakträkning
934 Tullvärdedeklaration D.V.1



Handlingar som hänför sig till förpackningar

235 Containerlista *
270 Godslista, lastspecifikation
271 Packsedel*
785 Fraktmanifest *
786 Fraktmanifest (specificerad)
787 Bordereau (följesedel)

Handlingar som hänför sig till tillstånd och tullförfaranden med ekonomisk verkan

601 Tillstånd till aktiv förädling
631 Tillstånd för överföring till lager
990 Tillstånd med stöd av användningen för särskilda ändamål
JTL Tillstånd till periodförtullning
KTL Tillstånd till hemförtullning
PTL Tillstånd för uppgift som saknas (art. 256 i tillämpningskodexen)
RVL Tillstånd att verka som registrerad acciskund
TKL Tillstånd att få tillämpa art. 81 i tullkodexen 
TTL Tillstånd till bearbetning under tullkontroll  
UJL Tillstånd till passiv förädling 
VML Tillstånd till temporär import  
VMS Bilaga till tillståndet för förenklat förfarande vid temporär import
WWL Tillstånd att verka som auktoriserad lagerhållare

INF-intyg

IF1 INF 1 
IF2 INF 2 
IF3 INF 3 
IF4 INF 4
IF5 INF 5 
IF6 INF 6 
IF7 INF 7 
IF8 INF 8 
IF9 INF 9 

Handlingar som hänför sig till tulluppbörd

49 Intyg över skada
311 Kvotbegäran
966 Importlicens i samband med kvot
AIR Luftvärdighetsbevis 
HSS Faktura med prisåtagande (antidumpning)
HVT Förstöringsbevis
PAS Försäkring gällande returvaror



PML Beslut om förlängning av tidsfristen
PTT Tillverkningscertifikat (antidumpning)
SAT Bindande ursprungsbesked
STT Bindande klassificeringsbesked

Handlingar som hänför sig till restriktioner

2 Intyg om överensstämmelse *
38 Vaccinationsintyg
89 Intyg om gränskontroll
116 Kimberly-rådiamantintyg
638 CITES-importtillstånd
645 Vapenimporttillstånd
810 Exportlicens
840 Importlicens (jordbruk AGRIM)
851 Sundhetscertifikat för växter *
852 Hälsointyg *
853 Hälsointyg för djur *
890 Utredning över farliga ämnen
910 Kontrolldokument
911 Importtillstånd *
ELP Identifikationsdokument (djurpass)
JJA Utlåtande av förädlingsorganisation
LLT Läkemedelsverkets importtillstånd
LUT Ekointyg
OTL Ozonimporttillstånd
REK Registrerad importör 
VII Intyg om överensstämmelse  VI 1 och 2 

Tidigare handlingar

44 Överföringsorder
101 Registrering (allmän)
632 Uppläggning på lager
635 Ankomstnummer
701 Datoriserad transitering (NCTS), MRN
703 Speditörsfraktsedel *
704 Huvudkonossement *
705 Konossement *
714 Speditörskonossement *
720 Fraktsedel på järnväg
722 Följesedel SMGS *
730 Fraktsedel för vägtransport *
740 Flygfraktsedel *
741 Huvudflygfraktsedel *
743 Speditörsflygfraktsedel (HAWB)



750 Leveransavi (postpaket) *
760 Dokument för kombination av olika /multimodala transportsätt (allmän) *
781 Ankomstavi (varor)
820 T-deklarationsblankett *
821 T1-deklarationsblankett *
822 T2-deklarationsblankett *
823 Kontrollexemplar T5 *
825 T2L-deklarationsblankett *
830 Exportdeklaration *
929 Importdeklaration
933 Fraktdeklaration (ankomst) / summarisk deklaration *
941 Embargotillstånd *
951 TIF-blankett *
952 TIR-carnet *
955 ATA-carnet *
MNS Sjöfraktmanifest - förenklat förfarande (PortNet-ankomstnummer)
T2L Deklaration för intern gemenskapstransitering  - art. 340 c 1 i tillämpnings-

kodexen
T2M T2M-formulär (bilagorna 43-44 i tillämpningskodexen)

Övriga

ZZZ Övriga *

0012 FÖREGÅENDE FÖRFARANDE 

00 Inget föregående förfarande
10 Slutgiltig export
21 Temporär export inom ramen för annat förfarande för passiv förädling än det 

som avses under punkt 22, kräver tillstånd
22 Temporär export inom ramen för annat förfarande för passiv förädling än det 

som avses under punkt 21
23 Temporär export för senare återsändning i oförändrat skick
25 Export av varor för förfarandet för passiv förädling av textilier
31 Återexport
41 Överlåtelse till förfarandet för aktiv förädling (restitutionssystemet)
46 Överlåtelse till förfarandet för aktiv förädling (restitutionssystemet) i ett tullager
47 Överlåtelse till förfarandet för aktiv förädling (restitutionssystemet) på ett 

friområde eller i ett frilager
51 Överlåtelse till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet)
53 Överlåtelse till temporär import
55 Överlåtelse till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) i ett tullager
56 Överlåtelse till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) på ett 

friområde eller i ett frilager
57 Överföring av varor eller produkter som är hänförda till förfarandet för aktiv för-

ädling (suspensionssystemet)



71 Överlåtelse till tullagerförfarandet
76 Placering i ett exportlager eller friområde, med förskottsbetalning av 

exportbidrag,  av varor som är avsedda att exporteras i oförändrat skick
77 Överlåtelse till ett lager av bearbetade produkter eller varor framställda av 

basprodukter, avsedda att exporteras med förskottsbetalning av exportbidrag
78 Överlåtelse till ett friområde, med undantag av varor som avses i kod 76
91 Överlåtelse till förfarandet för bearbetning under tullkontroll
93 Förstöring av varor (under tullkontroll)
94 Överlåtelse till fri omsättning för användning för särskilda ändamål (end-use)
95 Proviantering
96 Tax free -försäljning vid hamnar och flygfält
AIT Ait Carnet
ATA Ata Carnet
ATATW Ata Carnet/Taiwan
CAIR Flygmanifesttransport av gemenskapsvaror
CSEA Båtmanifesttransport av gemenskapsvaror
FIA Fia Carnet
PNU Port@Net-deklaration
T1 T1-transitering
T1AIR Flygmanifesttransitering av tredjelandsvaror
T1CIM CIM-fraktsedeltransitering av tredjelandsvaror (järnvägstrafik)
T1NATO Transitering av tredjelandsvaror med Nato-blankett
T1POST Tredjelandsvaror som transiterats per post  
T1SEA Båtmanifesttransitering av tredjelandsvaror
T1SNTL SNTL-fraktsedeltransitering (järnvägstrafik)
T1TR Transitering av tredjelandsvaror med TR-överlämningssedel
T2 T2-transitering
T2AIR Flygmanifesttransitering av gemenskapsvaror
T2CIM CIM-fraktsedeltransitering av gemenskapsvaror (järnvägstrafik)
T2F T2F-transitering
T2NATO Transitering av gemenskapsvaror med Nato-blankett
T2POST Gemenskapsvaror som transiterats per post
T2SEA Båtmanifesttransitering av gemenskapsvaror
T2TR Transitering av gemenskapsvaror med TR-överlämningssedel
TIR Tir Carnet
VV Tillfällig lagring
XAIR Flygmanifesttransport av varor hänförda till exportförfarandet  
XSEA Båtmanifesttransport av varor hänförda till exportförfarandet



0015 TILLÄGG TILL SÄRSKILD UPPLYSNING 

OBS! KODERNA ANVÄNDS INTE SOM SÅDANA I SAD-BLANKETTENS FÄLT 44  

XAI End-use: plats där varan används för särskilda ändamål
XAJ Den momsskyldiges momsnummer i det slutliga bestämmelselandet, när 

mervärdesskatt betalas  i något annat gemenskapsland
XAK En finsk momsskyldigs momsnummer, när mervärdesskatt betalas av någon 

annan än varuhavaren i samband med import
XAL Tillämpat prissystem. Utöver koden skall också någon av följande koder anges:

A Ingångspris enligt fakturan
B Deduktivt pris som ingångspris
C Fast importvärde
X Enhetsvärde enligt art. 36.2 i tullkodexen

XAM Numret på annan än samlad säkerhet  
XAN Kod för villkoret i samband med Taric-nummer  (an4) 
XBB Projektikod (an4, tilldelad av tulldistriktet)
XBC Fordons tillverkningsnummer 
XBE Hänförandet till förfarandet genom överlåtelse med manifest 
XXX Annan särskild upplysning 

KODER SOM HÄNFÖR SIG TILL TULLFÖRFARANDEN MED EKONOMISK VERKAN

XAA Kod för tullkontoret som övervakar ett tullförfarande med ekonomisk verkan
XBH Tidsfrist för avslutande av förfarandet  
XBI Tidsfrist för avräkningsnota 
XBJ Tullkontor där tullförfarandet avslutas 
XBN Karaktär av förädlingen av varor eller annan process 
XBO Beräknad avkastningsgrad eller metod att  fastställa den
XBP Förädlade produkter 
XBQ Föreslagna identifieringsmetoder

Överföring under tullförfaranden med ekonomisk verkan

XBK 1 = överföring utan tullformaliteter mellan platser nämnda i det tillstånd som 
söks

XBL 2 = överföring från ankomsttullkontoret (tullkontoret för hänförande till 
förfarandet) till sökandens eller operatörens anläggningar eller till 
användningsplatsen med en deklaration för hänförande till tullförfarande

XBM 3 = överföring till utfartstullkontoret för återexport  i samband med 
tullförfarandet



Aktiv förädling

XAC Plats där aktiv förädling sker 
XAR Ekonomiskt villkor:

30:1/förädlingen avser importvaror av icke-kommersiell karaktär 
XAS Ekonomiskt villkor:

30:2/förädlingen utförs med stöd av ett avtal om lönbearbetning 
XAT Ekonomiskt villkor:

30:3/ vanliga former av hantering enligt bilaga 72 (sortering, säkerställande av att 
varorna förvaras, förpackande ...) 

XAU Ekonomiskt villkor:
30:4/reparationer 

XAV Ekonomiskt villkor:
30:5/Förädlingen avser förädlingsprodukter som framställts med stöd av ett 
tidigare tillstånd till aktiv förädling

XAW Ekonomiskt villkor:
30:6/Förädling av KN-nummer 1001 10 00 till pastaprodukter med KN-nummer  
1902 11 00 och 1902 19  

XAX Ekonomiskt villkor:
30:7/processer där värdet av vissa jordbruksprodukter (se bilaga 73) är högst 150 
000 euro eller värdet av andra varor är högst  500 000 euro per 
sökande/kalenderår/ varukod (8 siffror) 

XAZ Ekonomiskt villkor:
30:8/tillverkning, ändring eller ombyggnad av civila luftfartyg eller satelliter 
eller av delar till dessa 

XBG Ekonomiskt villkor:
01 / Importvaror som inte nämns i bilaga 73, kod 30 tillämpas inte

Temporär import

XAG Temporär import, plats där varan befinner sig 
XBD Temporär import, sedvanligt tillståndsförfarande 
XBF Temporär import, förenklat tillståndsförfarande

Bearbetning under tullkontroll 

XAF Plats där bearbetning under tullkontroll sker    
XBR Ekonomiskt villkor för bearbetning under tullkontroll (bilaga 76 i TillK)



0017 TULLBEHANDLING (FÖRMÅNSBEHANDLING) 

 099 Ingen av följande
Denna kod avser fall där den gemensamma tulltariffen inte tillämpas på de 
importerade eller återimporterade varorna.

100 Allmän tullsats vid import från tredje land
Tullsatsen enligt artikel 20.3 c i tullkodexen. I dessa fall yrkar man inte på 
tullförmånsbehandling eller så finns inte en sådan att tillämpa.

110   Autonom tullsuspension vid import från tredje land
Temporär tullsuspension från den allmänna tullen beviljas för vissa varor från 
jordbruks- och luftfartssektorn samt från den kemiska och mikroelektroniska 
sektorn. De flesta av suspensionerna ingår i förordningar som utfärdas för ett år i 
sänder. Andra suspensioner anges i fotnoter till vissa varukoder i den kombinerade 
nomenklaturen och de är i kraft tills annat bestäms. Den allmänna tullen kan 
suspenderas antingen helt (t.ex. kapitel 27) eller delvis (t.ex. varukoderna 2905  44, 
3201 20 00, 3824 60).

115 Autonom tullsuspension som tillämpas vid import från tredje land och som 
förutsätter att varorna används för ett särskilda ändamål
Vissa tullsuspensioner (kod 110) beviljas för varor som används för ett visst 
ändamål (end use, artikel 82 i tullkodexen).

119 Temporär tullbefrielse för varor som importeras med luftvärdighetsintyg

120 WTO-tullkvot vid import från tredje land
Dessa kvoter nämns i bilaga 7 till den kombinerade nomenklaturen. De nämns 
också i fotnoter till de varukoder som ingår i kvoterna.

123 WTO-tullkvot vid import från tredje land med villkoret att varorna används för ett 
särskilt ändamål
Vissa tullsuspensioner (kod 120) beviljas endast om varan används för särskilt 
ändamål (artikel 82 i tullkodexen). Se kolumn 6 "Andra betingelser och villkor" i bilaga 
6 till den kombinerade nomenklaturen. 

125 WTO-tullkvot som tillämpas vid import från tredje land och som förutsätter att ett 
särskilt intyg företes för varorna
Dessa särskilda intyg är andra intyg än ursprungsintyg, t.ex. intyg om härstamning 
(pedigree certificate) som nämns i bilaga 7, löpnummer 2. 

140 Tullfrihet eller tullnedsättning som förutsätter att varan används för ett särskilt  
ändamål.
Alla fall där varans slutanvändning leder till tullfrihet eller tullnedsättning (artikel 
82 i tullkodexen) upptas nu i Kombinerade nomenklaturen  och är märkta med 
följande fotnot : För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i särskilda 
gemenskapsbestämmelser är uppfyllda. 



150   Klassificering av varan till ett visst KN-nummer förutsätter att ett särskilt intyg 
företes för varan 
De flesta av dessa fall och intyg nämns i artiklarna 16-34 i tillämpningsförordningen 
för tullkodexen. Övriga finns nämnda i fotnoterna för ifrågavarande varukoder, t.ex. 
0202 30 50.

200  GSP-behandling utan villkor och begränsningar 
Det enda villkoret är att ett ursprungsintyg (Form A) företes. Att sociala villkor och 
villkoren gällande miljöskydd iakttagits kan också bevisas med Form A -intyg för att 
få ytterligare tullnedsättningar. (Denna kod används också när de länder för vilka 
GSP-behandling slopats fortfarande beviljas nedsättning från den tariffenliga tullen.

218  GSP-tull som förutsätter att ett särskilt intyg företes 
För att GSP-tull skall kunna beviljas för t.ex. handvävda och handgjorda produkter 
skall man utöver ett Form A -intyg förete ett särskilt intyg.

220 GSP- tullkvot

223 GSP-tullkvot med villkoret att varorna används för ett särskilt ändamål
Tillämpas inte för närvarande.

225 GSP-tullkvot som förutsätter att ett särskilt intyg företes
Tillämpas inte för närvarande.

250 Klassificering av varan till ett visst KN-nummer underkastat GSP-tull förutsätter att 
ett särskilt intyg företes för varan 
Tillämpas inte för närvarande.

300      Tullförmån utan villkor och begränsningar (inkl. tulltak)
Tullförmån tillämpas enligt avtalet i fråga.

318 Förmånstull som förutsätter att ett särskilt intyg företes 
För närvarande behöver inga andra intyg företes än EUR.1 eller A.TR - certifikat.

320    Förmånstullkvot
Förmånstull tillämpas inom ramen för en tullkvot vars förvaltning kan grunda sig 
på i vilken ordning ansökningar kommer in eller på licensiering

323  Förmånstullkvot som förutsätter att varorna används för att särskilt ändamål
Vissa kvoter (kod 320) tillämpas endast på varor som används för ett visst ändamål 
(end use, art. 82 i tullkodexen).

325 Förmånstullkvot som förutsätter att ett särskilt intyg företes 
Tillämpas inte för närvarande.

350   Klassificering av varan till ett visst KN-nummer som är underkastat förmånstull 
förutsätter att ett särskilt intyg företes för varan
Tillämpas inte för närvarande.



0023 DEKLARATION

A Fullständig deklaration 
B Ofullständig deklaration
X Kompletterande deklaration
Z Hemförtullning, kompletterande deklaration

0024 TYP AV DEKLARATION

IM Att till tullförfarande hänföra varor som importerats till gemenskapens 
tullområde från ett annat än ett Efta-land  

CO Gemenskapsvaror som omfattas av särskilda bestämmelser under en 
övergångsperiod efter nya medlemsstaters anslutning. 
Överföring av gemenskapsvaror till tullager.
Gemenskapsvaror i handelsutbytet mellan sådana delar av gemenskapens 
tullområde som omfattas av bestämmelserna i förordning 77/388/EEG och 
sådana delar av detta område på vilka dessa bestämmelser inte tillämpas eller i 
handelsutbytet mellan de delar av gemenskapens tullområde på vilka 
bestämmelserna i nämnda förordning inte tillämpas, t.ex. vid handeln mellan 
Åland och någon annan medlemsstat än Finland

EU Import från  Efta-land / export till Efta-land
EX Export till ett annat land utanför gemenskapens tullområde  än ett  Efta-land

0027 NATIONELLT FÖRFARANDE

TfriF = Tullfrihetsförordningen (EEG) nr 918/83
MomsL = Mervärdesskattelagen
TK = Tullkodexen (EEG) nr 2913/92
TillK = Tillämpningskodexen (EEG) nr 2454/93
LPA = Lagen om påförande av accis
TL = Tullagen

TULLFRIHETSFÖRORDNING
(de harmoniserade koderna har formen C+två siffror, de nationella 3+två bokstäver)

C01 Personlig egendom som införs av  fysiska personer som flyttar sin normala bostad 
till gemenskapen, med beaktande av begränsningarna i artikel 5 (TfriF 2, MomsL 
94.1.12)

C02 Varor importerade med anledning av giftermål (brudutstyrsel och bohag), med 
beaktande av begränsningarna i artikel 13  (TfriF 11 art. 1 punkten, MomsL 
94.1.12)

C03 Varor importerade med anledning av giftermål (gåvor som vanligen ges vid et 
bröllop) (TfriF 11 art. 2 punkten, MomsL 94.1.12)

C04 Personlig egendom som förvärvats genom arv, med beaktande av 
begränsningarna i artikel 17 (TfriF 16, MomsL 94.1.12)

C05 Bohag för möblering av en andra bostad (TfriF 20, MomsL 1.1.2)
C06 Utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk (Tfri F25, MomsL 94.1.12)



C07 Försändelser av ringa värde (högst 22 euro, ej tobaksvaror, alkohol eller parfymer) 
(TfriF 27, MomsL 94.1.12) 

C08 Försändelser som skickas av en privatperson till en annan (värde högst  45 euro, 
mängdbegränsningarna enligt art. 31 TfriF ) (TfriF 29, MomsL 94.1.14)

3RA Icke-kommersiella småförsändelser, värde högst 45 euro, mängdbegränsningarna 
enligt art. 31 TfriF  och när innehållet överstiger 500 g kaffe eller 200 g 
kaffaextrakt, 100 g te eller 40 g teextrakt (TfriF 29, MomsL 94.1.14)

C09 Företags kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med 
överflyttning av verksamheten från ett tredjeland till gemenskapen, med 
beaktande av begränsningarna i artikel 35 (TfriF 32, MomsL 1.1.2)

C10 Produktions- och kapitalvaror som tillhör personer som utövar ett fritt yrke och 
juridiska personer som ägnar sig åt ideel verksamhet (TfriF 38, MomsL 1.1.2)

3RB Produkter som framställs av gemenskapsjordbrukare på egendomar i tredje land 
(TfriF 39, MomsL 1.1.2)

3RC Utsäde o.dyl. som importeras av tredjelandsjordbrukare från gränsområden
(TfriF 43, MomsL 1.1.2)

3RD Varor som ingår i resenärers personliga bagage, värde högst  175 euro,  med 
beaktande av begränsningarna i artiklarna  45-46 TfriF  (TfriF 45-47, MomsL 95, 
LPA 19, TL 9a)

C11 Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel; vetenskapliga 
instrument och apparater i bilaga I  (TfriF 50, MomsL 1.1.2)

C12 Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel; vetenskapliga 
instrument och apparater i bilaga  IIA (TfriF 51, MomsL 1.1.2)

3RE Samlarföremål och konstverk, bilaga IIB (TfriF 51, MomsL 94.12)
3RF Vetenskapliga instrument och apparater (TfriF 52, MomsL 1.1.2)
C13 Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel; Vetenskapliga 

instrument och apparater (reservdelar, komponenter och tillbehör) (TfriF 53, 
MomsL 1.1.2)

C14 Utrustning importerad för icke-kommersiella ändamål på uppdrag av en 
vetenskaplig forskningsinstitution eller organisation med säte utanför 
gemenskapen  (TfriF 59a, MomsL 1.1.2)

C15 Försöksdjur och biologiska eller kemiska ämnen avsedda för forskning (TfriF 60, 
MomsL 1.1.2 )

3RG Laboratoriedjur för forkningsändamål utan vederlag  (TfriF 60, MomsL 94.15)
3RI Biologiska eller kemiska ämnen för forskningsändamål utan vederlag (TfriF 60, 

MomsL 94.15)
C16 Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung samt reagenser för blodgrupps- och 

vävnadsbestämning (TfriF 61, MomsL 94.12)
C17 Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser 

eller medicinsk behandling (TfriF 63a, MomsL 1.1.2)
C18 Referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter, se villkor och 

tillstånd AAL 16 § 9k, AlkoholaccisL 8 § och AlkoholL 17 § (TfriF 63c, MomsL 
94.1.12)

C19 Farmaceutiska produkter som används vid internationella idrottsevenemang
(TfriF 64, MomsL 94.1,12)

C20 Alla slags varor till välgörande och filantropiska organisationer, med beaktande 
av begränsningarna i TfriF 66  (TfriF 65, MomsL 94.1.12)

C21 Varor avsedda för blinda i bilaga III  (TfriF 70 , MomsL 1.1.2)



C22 Varor avsedda för blinda i bilaga IV, importerade av blinda själva för eget bruk 
(TfriF 71 (1:a strecksatsen), MomsL 1.1.2)

C23 Varor avsedda för blinda i bilaga IV, importerade av vissa institutioner eller 
organisationer (TfriF 71 (2:a strecksatsen), MomsL 1.1.2)

C24 Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av handikappade 
själva för eget bruk (TfriF 72; 74, MomsL 1.1.2)

C25 Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av vissa 
institutioner eller organisationer (TfriF 72; 74, MomsL 1.1.2)

C26 Varor som importerats till förmån för katastrofoffer (TfriF 79, MomsL 94.1.12)
C27 Hederstecken och belöningar (TfriF 86, MomsL 94.1.12)
C28 Gåvor som erhållits inom ramen för internationella förbindelser, utom tobak och 

alkohol (TfriF 87, MomsL 94.1.12)
C29 Varor som skall användas av monarker och statsöverhuvuden (TfriF 90, 

MomsL 94.1.12)
C30 Varor som importeras för handelsfrämjande ändamål (TfriF 91, MomsL 94.1.12, 

LPA) 
C31 Trycksaker och reklammaterial (TfriF 92, MomsL 94.1.12)
C32 Produkter som används eller förbrukas vid handelsmässa eller liknande, utom  

alkohol, tobak eller bränslen (TfriF 95, MomsL 94.1.12)
C33 Varor som importeras för undersökning, analys eller provning (TfriF 100, MomsL 

94.1.12, LPA, se bl.a. Lagen o m tobaksaccis 10 § 2 p., LPA 16 § 5a,, 
AlkoholaccisL 8 §)

C34 Försändelser till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och 
kommersiella patenträttigheter (TfriF 107, MomsL 94.1.12)

C35 Litteratur avsedd som turistinformation (TfriF 108, MomsL 94.1.12)
C36 Diverse dokument och artiklar (TfriF 109, MomsL 1.1.2 )
3RJ Diverse dokument och artiklar utan vederlag till myndigheter och organisationer 

(TfriF 109, MomsL 94.1.16)
C37 Hjälpmaterial för stuvning och skydd av varor under transport (TfriF 110, MomsL 

1.1.2)
3RK Material som används för skydd av varor under transport och som inte kan 

återanvändas, om vederlaget för materialet inkluderas i skattegrunden för de 
varor som transporteras (TfriF 110, MomsL 94.1.17)

C38 Strö, torrfoder och annat foder för djur under transport (TfriF 111, MomsL 94.1.12)
C39 Driv- och smörjmedel i sedvanliga tankar i motorfordon, i privatbilar bränsle 

också i en behållare på 10 liter (TfriF 112, MomsL 94.1.12, LPA 16 § 3 p.)
C40 Material för begravningsplatser och minnesmärken för krigsoffer (TfriF 117, 

MomsL 94.1.12)
C41 Kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar (TfriF 118, MomsL 

94.1.12)

TEMPORÄR IMPORT 
(de harmoniserade koderna har formen D+två siffror, inga nationella koder)

D01 Lastpallar, TillK 556, används i undantagsfall
D02 Container, TillK 557, används i undantagsfall
D03 Transportmedel, TillK 558, används i undantagsfall



D04 Personliga tillhörigheter  och varor för sportändamål som importeras av resande 
(TillK 563, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D05 Välfärdsmaeriel för sjöfolk (TillK 564, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D06 Utrustning för katastrofhjälp för att motverka följderna av katastrofer (TillK 565, 

MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D07 Medicinsk och kirurgisk samt laboratorieutrustning (TillK 566, MomsL 86a § 3 

mom. 2 p.)
D08 Djur (TillK 567, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D09 Djur och varor för traditionell verksamhet i gränsområden (TillK 567, MomsL 86a § 

3 mom. 2 p.)
D10 Ljud-, bild- och datamedier (TillK 568, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D11 Reklammaterial (TillK 568, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D12 Yrkesutrustning (TillK 569, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D13 Undervisningsmateriel och vetenskaplig materiel (TillK 570, MomsL 86a § 3 mom. 

2 p.)
D14 Emballagen, fyllda (TillK 571, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D15 Emballagen, tomma (TillK 571, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D16 Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och 

testinstrument och andra liknande artiklar (TillK 572, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D17 Specialverktyg och -instrument (TillK 572, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D18 Varor för testning eller provning (TillK 573 a, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D19 Varor som importeras med stöd av ett försäljningskontrakt som kan hävas, om 

testningen av varorna inte ger godtagbara resultat (TillK 573 b, MomsL 86a § 3 
mom. 2 p.)

D20 Varor för att användas i tester eller experiment (TillK 573 c, MomsL 86a § 3 mom. 
2 p.)

D21 Varuprover (TillK 574, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D22 Ersättningsproduktionsmedel (TillK 575, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D23 Varor som skall ställas ut eller användas på offentliga arrangemang (TillK 576.1, 

MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D24 Försändelser för godkännande (två månader) (TillK 576.2, MomsL 86a § 3 mom. 2 

p.)
D25 Konstverk, samlarförmål och antikviteter (TillK 576.3 a, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D26 Icke-nytillverkade varor som importeras för att säljas på auktion (TillK 576.3 b, 

MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D27 Reservdelar, tillbehör och utrustning (TillK 577, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D28 Varor som importeras i särskilda situationer utan ekonomisk betydelse (TillK 

578.b, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D29 Varor som vid enstaka tillfällen importeras för en period på högst tre månader 

(TillK 578 a, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
D30 Överlåtelse till fri omsättning av varor som hänförts till förfarandet för temporär 

import och som skall ställas ut eller användas på offentliga arrangemang så att 
sådana taxeringsgrunder används som är tillämpliga på varorna  vid den tidpunkt 
då deklarationen för överlåtelse till fri omsättning godkänns. (TillK 582, MomsL 
86a § 3 mom. 2 p.)

D51 Temporär import med partiell befrielse från importtullar (TK 142, MomsL 1.1.2, 
LPA) [Produkterna är helt accispliktiga (eller accisfria) ]



NATIONELLA KODER 
(av formen 7+två bokstäver)

7NA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - fartygsbyggnadsförmån (vissa fartyg 
och luftfartyg samt reservdelar och utrustning för dessa luftfartyg , utan moms). 
De särskilda bestämmelserna A och B i Kombinerade nomenklaturen samt de 
varor som nämns i varukodstexterna i brukstariffen (TK 21) (AVL 94.1.9)

7NB End-use - förenklat tillståndsförfarande - fartygsbyggnadsförmån (vissa fartyg 
och luftfartyg samt reservdelar och utrustning för dessa luftfartyg, utan moms). 
De särskilda bestämmelserna A och B i Kombinerade nomenklaturen samt de 
varor som nämns i varukodstexterna i brukstariffen (TK 21)(AVL 94.1.9)

7LA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - fartygsbyggnadsförmån (andra fartyg 
och luftfartyg samt reservdelar och utrustning för dessa fartyg, moms). De 
särskilda bestämmelserna A och B i Kombinerade nomenklaturen samt de varor 
som nämns i varukodstexterna i brukstariffen (TK 21) [ALV 1.1.2 (se också AVL 
94.1.9, 58.1 och 70.1.6]

7LB End-use - förenklat tillståndsförfarande - fartygsbyggnadsförmån (andra fartyg 
och luftfartyg samt reservdelar och utrustning för dessa fartyg, moms). De 
särskilda bestämmelserna A och B i Kombinerade nomenklaturen samt de varor 
som nämns i varukodstexterna i brukstariffen (TK 21)[ALV 1.1.2 (se också AVL 
94.1.9, 58.1 och 70.1.6)]

7EA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - annan än fartygsbyggnadsförmån (TK 
21, AVL 1.1.2)

7EB End-use - förenklat tillståndsförfarande - annan än fartygsbyggnadsförmån (TK 
21, AVL 1.1.2)

7WE Överföring till accisfritt lager (LPA 16 § 3 p.)
7WV Överföring till momsfritt lager (MomsL 72 h § 1 mom. 2 p.)
7FC EU-import över skattegränsen - Från annat område i EU än Finland till Åland (L 

om undantag för landskapet Åland i fråga om  mervärdesskatte- och 
accislagstiftningen 18 §)

7FD EU-import över skattegränsen- Från annat område i EU utanför skattegränsen till 
finska fastlandet ellet till Åland (L om undantag för landskapet Åland i fråga om  
mervärdesskatte- och accislagstiftningen 18 §)

7FE Regeln om importlättnad avsedd att avskaffa dubbelbeskattning(L om undantag 
för landskapet Åland i fråga om  mervärdesskatte- och accislagstiftningen 18 §)

7FF Nedsatt skattesats tillämplig vid skattegränsförfarandet på konstverk, 
samlarförmål och antikviteter(L om undantag för landskapet Åland i fråga om  
mervärdesskatte- och accislagstiftningen 18 §)

7OC Produkter från havsfiske (MomsL 1 § 1 mom. 2 p.)
7OD Produkter från havsfiske vilka inte sålts före import (MomsL 94 § 1 mom. 19 p.)
7SA Aktiv förädling enligt suspensionsystemet - sedvanligt  tillståndsförfarande 

(MomsL 86a § 3 mom. 3 p.) 
7SB Aktiv förädling enligt suspensionsystemet - förenklat tillståndsförfarande (MomsL 

86a § 3 mom. 3 p.)
7SE Aktiv förädling enligt suspensionsystemet - import efter export i förväg (MomsL 

86a § 3 mom. 3 p.)



7JA Aktiv förädling enligt restitutionssystemet - sedvanligt tillståndsförfarande 
(MomsL 1 § 1 mom. 2 p.)

7JB Aktiv förädling enligt restitutionssystemet - förenklat förfarande (MomsL 1 § 1 
mom. 2 p.)

7TA Bearbetning under tullkontroll - sedvanligt tillståndsförfarande (MomsL 1 § 1 
mom. 2 p.)

7TB Bearbetning under tullkontroll -  förenklat tillståndsförfarande (MomsL 1 § 1 
mom. 2 p.)

7UA Passiv förädling - sedvanligt tillståndsförfarande (MomsL 90 §)
7UB Passiv förädling - förenklat tillståndsförfarande (MomsL 90 §)
7KP Försvarsmateriel ((EG) nr 150/2003, MomsL1 § 1 mom. 2 p.)
7KV Tullfrihet med stöd av internationella avtal och art. 133 i tullfrihetsförordninen 

(Int. avtal)
7KW Ovan nämnda int. avtal, när det innehåller bestämmelser om accisfrihet (Int. avtal, 

LPA 16 § 7 och 8 punkterna)
7KY Ovan nämnda int. avtal då det innehåller bestämmelser om momsfrihet (Int. avtal 

MomsL 96 §)
7KZ Ovan nämnda int. avtal, när det innehåller bestämmelser om skattefrihet  (Int. 

avtal, MomsL 96 §, LPA 16 § 7 och 8 punkterna)
7KK Ovan nämnda int. avtal, när det innehåller bestämmelser om tullfrihet och 

skattefrihet (Int. avtal MomsL 96 §, LPA 16 § 7 och 8 punkterna)
7MC Provianteringsvaror (TL 9, MomsL 94.1.21, VVL 16.6)
7MD Diplomatvaror (TL 10, MomsL 94.1.20, LPA 16.7 och FPA 3.3)
7ME Land- och säkerhetsanordningar i civilflygtrafik (TL11, MomsL 94.13)
7MF Varor medförda av personalen i yrkestrafik (TL 12, MomsL 95.3, LPA 12, 21 § och 

ovan nämnda TL 12)
7AC Modersmjölk, människoblod samt mänskliga organ och vävnader (R. 2658/87, 

MomsL 94 § 1.1)
7AE Tidningar och tidskifter som avses i 55 § (R.2658/87, MomsL 94 § 1.6)
7AF Tidningar och tidskifter som avses i 55 § (R.2658/87, MomsL 94 § 1.7)
7AG Guld som importeras av centralbanken (R. 2658/87, MomsL 94 § 1.8)
7AH Sedlar och mynt som avses i 59 § 1 punkten (R.2658/87, MomsL 94 § 1.10)
7AI Tandproteser som avses i 36 § 3 punkten  (R.2658/87, MomsL 94 § 1.11)
7AJ Varor som förvärvats för Europeiska gemenskapernas officiella bruk, 

skattegrunden och skatten minst 80 euro (R.2658/87, MomsL 94 § 1.22, LPA 16.7a)
7AK ADB-specialprogram, då importören är en näringsidkare (R.2658/87, MomsL 94 a 

§)
7AL Vidarebefordran av varor via Finland till ett annat gemenskapsland / i ett fall 

enligt L om oljeskyddsfonden 2 § 4 mom. (R.2658/87, MomsL 94 b §, L om 
oljeskyddsfonden 2 § 4 mom.)

7PC Naturgas i industriell produktion (L om accis på elström och vissa bränslen 21 § 
1.1)

7PD Naturgas som energikälla (L om accis på elström och vissa bränslen 21 § 1.2)
7PE Naturgas i elproduktion (L om accis på elström och vissa bränslen21 § 1.3)
7RA Returvaror som sålts skattebelagda (TK 185. Moms 94 § 1 mom. 18 p.)
7RB Returvaror som sålts skattefria (TK 185. Moms 1 § 1 mom. 2 p.)



0034 TRANSAKTIONENS SLAG 

1. Transaktioner som omfattar faktisk eller avsedd överföring av äganderätten mot 
ersättning (utom de transaktioner som anges under 2, 70 och 80):     1)  2)  3)

11 Direkt köp/försäljning
12 Leverans för försäljning efter provning i konsignation eller genom förmedlande

av en kommissionär
13 Byteshandel (vederlag i form av varor)
15 Finansiell leasing (hyresförsäljning)

2. Returnering av varor efter registrering av den ursprungliga transaktionen enligt
kod 1; kostnadsfri ersättning av varor:     4)

21 Returförsändelser av varor 
22 Ersättning av returnerade varor
23 Ersättning (t.ex. enligt garanti) av varor som inte returnerats 

3. Transaktioner (inte temporära) som innefattar överföring av äganderätt utan ersättning

31 Varor som levererats enligt biståndsprogram, delvis eller helt genomförda och 
finansierade av EU

32 Andra allmänna statliga hjälpsändningar (T.ex. Finlands bistånd till 
utvecklingsländer)

33 Andra hjälpsändningar (icke-statliga organisationer)
34 Andra avgiftsfria sändningar

4. Varor som importeras eller exporteras för lönbearbetning eller reparation (utom de 
transaktioner som anges under 70):     5)  6)

41 Varor levererade för lönbearbetning
42 Varor levererade för reparation eller underhåll mot betalning
43 Varor levererade för kostnadsfri reparation eller kostnadsfritt underhåll

5. Verksamhet efter lönbearbetning enligt avtal eller reparation (utom de transaktioner 
som anges under 70):     5)  6)

51 Returnering av varor efter lönbearbetning 
52 Returnering av varor efter avgiftsbelagd reparation eller avgiftsbelagt underhåll
53 Returnering av varor efter kostnadsfri reparation eller kostnadsfritt underhåll



6. Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätt, t.ex. uthyrning, lån, 
operational leasing eller tillfällig användning (utom de transaktioner som anges under 4 
och 5), användningstid minst 1 år:     7)  8)

61 Uthyrning, lån och operationell leasing
62 Annan tillfällig användning 

70 Varuleveranser enligt gemensamma försvarsprojekt eller andra gemensamma 
interstatliga produktionsprogram (t.ex. Airbus)

80 Leverans av byggmaterial och utrustning för arbeten som är en del av ett allmänt 
byggnads- eller anläggningsavtal      9)
I samband med transaktioner som registreras enligt punkt 80 faktureras varorna 
inte separat, utan hela arbetet faktureras på en gång. I annat fall skall 
transaktionerna registreras enligt punkt 1.

90 Andra transaktioner 

Förklaringar:

1. Denna punkt omfattar de flesta fall av export och import, dvs. transaktioner vid vilka 
äganderätten överförs mellan en part bosatt i gemenskapen och en part bosatt utanför 
gemenskapen och vid vilka betalning eller ersättning in natura sker eller skall ske. Ob-
servera att detta också gäller för varor som skickas mellan ett företags olika filialer och 
från/till distributionscentra, även om ingen omedelbar betalning sker. Om ingen betal-
ning eller annan ersättning sker för transaktionen, skall den registreras under punkt 33. 

2. Inbegripet reservdelar och andra utbytesvaror mot betalning.

3. Inbegripet financial leasing. Hyran beräknas så att den täcker hela eller så gott som hela 
värdet på varorna. Risken och förmånen av äganderätten överförs till leasingtagaren. 
Vid utgången av avtalet blir leasingtagaren den rättsliga ägaren till varorna.

4. Returnering eller byte av varor som ursprungligen har angivits under punkterna 3-9 bör 
registreras under de motsvarande punkterna..

5. Lönbearbetningsverksamhet (under tullkontroll eller inte) bör registreras under punkt 4 
och 5. Bearbetningsverksamhet på förädlarens egen bekostnad omfattas inte av denna 
punkt; den bör registreras under punkt 1.

6. Reparation innebär ett återställande av varorna till deras ursprungliga skick. Detta får 
innefatta viss ombyggnad eller förbättringar.

7. Operationelll leasing:  andra leasingavtal än finansiell leasing som avses i kommentar 3. 



8. Denna punkt omfattar varor som exporteras/importeras i avsikt att senare 
återimporteras/återexporteras utan att en förändring av äganderätten sker. 

9. De transaktioner som anges under punkt 80 innefattar varor som inte faktureras särskilt, 
utan hela arbetet faktureras på en gång. I annat fall bör transaktionerna registreras 
under punkt 1.

0038 CONTAINER

0 Varan finns inte eller förmodas inte finnas i container när gemenskapens yttre 
gräns överskrids.

1 Varan finns eller förmodas finnas i container när gemenskapens yttre gräns 
överskrids.

0041 TRANSPORTSÄTT

1 Sjötransport (också transport på bilfärja)
2 Järnvägstransport
3 Vägtransport
4 Flygtransport
5 Postförsändelser
7 Transport genom fasta installationer (elström, naturgas)
8 Transport på inre vattenvägar (Saima kanal)
9 Egen framdrivning (fartyg och luftfartyg)

0055 SÄRSKILD UPPLYSNING

DG0 Export som omfattas av restriktioner
DG1 Export som omfattas av tullar  
DG2 Export



1 Denna kod förhindrar inte att man tar det slutgiltiga namnet i bruk. Det slutgiltiga namnet kommer att 
godkännas så fort förhandlingarna inom Förenta Nationerna slutförs.

_________________________

0058 LÄNDERNA

     Europa

AL Albanien 
AD Andorra 
BE Belgien  
BA Bosnien och Hercegovina 
BG Bulgarien 
XC Ceuta  
CY Cypern
DK Danmark 
EE Estland 
FI Finland inkl. Åland
FR Frankrike inkl. Monaco och Franska transoceana 

departementen (Reunion, Guadeloupe, 
Martinique, franska Guyana)

FO Färöarna 
GB Förenade konungariket Storbritannien, Nordirland, Kanalöarna och 

Isle of Man

GI Gibraltar 
GR Grekland 
VA Heliga stolen allmänt använt namn: Vatikanen
IE Irland 
IS Island 
IT Italien inkl. Livigno, utom kommunen Campione 

d’Italia
HR Kroatien 
LV Lettland 
LI Liechtenstein 
LT Litauen 
LU Luxemburg
MK Makedonien, f.d. Jugoslaviska 

republiken1

MT Malta inkl.  Gozo och Comino
XL Melilla inkl. Peñon de Vélez de la Gomera, Peñon de 

Alhucemas och Chafarin-öarna



NL Nederländerna 
NO Norge inkl. ögrupperna Svalbard och Jan Mayen
PL Polen 
PT Portugal inkl. Azorerna och Madeiras skärgård
MD Republiken Moldavien allmänt använt namn: Moldavien
RO Rumänien 
RU Ryska federationen
SM San Marino 
CH Schweiz inkl.  Büsingens tyska territorium och 

italienska kommunen Campione d’Italia
CS Serbien och Montenegro
SK Slovakien 
SI Slovenien 
ES Spanien inkl. Balearerna och Kanarieöarna, utom 

Ceuta och Melilla 
SE Sverige 
CZ Tjeckiska republiken
TR Turkiet 
DE Tyskland inkl. Helgoland,  exkl. Büsingens territorium
UA Ukraina 
HU Ungern 
BY Vitryssland 
AT Österrike 

Afrika

DZ Algeriet 
AO Angola inkl. Cabinda
BJ Benin 
BW Botswana 
BF Burkina Faso 
BI Burundi 
CF Centralafrikanska republiken 
DJ Djibouti 
EG Egypten 
GQ Ekvatorialguinea 
CI Elfenbenskusten 
ER Eritrea 
ET Etiopien 
TZ Förenade republiken Tanzania Öarna Tanganjika, Sansibar och Pemba



GA Gabon 
GM Gambia 
GH Ghana 
GN Guinea 
GW Guinea-Bissau 
CM Kamerun 
CV Kap Verde 
KE Kenya 
KM Komorerna Anjouan, Grande Comore  och Mohéli
CG Kongo 
CD Kongo, Demokratiska republiken f.d. Zaire
LS Lesotho 
LR Liberia 
MG Madagaskar 
MW Malawi 
ML Mali 
MA Marocko 
MR Mauretanien 
MU Mauritius Öarna Mauritius, Rodrigues, Agalega och 

Cargados Carajos Shoals (ön Saint Brandon)
YT Mayotte Grande-Terre och Pamandzi
MZ Mocambique 
NA Namibia 
NE Niger 
NG Nigeria 
RW Rwanda 
ST São Tomé och Príncipe 
SN Senegal 
SC Seychellerna öarna Mahé, Praslin, La Digue, Frégate och 

Silhouette; Amiranterna (öarna Desroches, 
Alphonse, Plate, Coëtivy); Farquharöarna 
(Providence); öarna Aldabra och Cosmoledo

SL Sierra Leone 
LY Socialistiska folkliga libyska 

arabiska stor-Jamahiriya
allmänt använt namn: Libyen

SO Somalia 
SH St. Helena inkl. ön Ascension och Tristan da Cunha-

skärgården
SD Sudan 
SZ Swaziland 



ZA Sydafrika 
TD Tchad 
TG Togo 
TN Tunisien 
UG Uganda 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 

                   Asien 

AF Afghanistan 
SY Arabrepubliken Syrien allmänt använt namn: Syrien
AM Armenien 
AZ Azerbajdzjan 
BH Bahrain 
BD Bangladesh 
BT Bhutan 
IO Brittiska områden på Indiska 

oceanen 
Chagosöarna

BN Brunei Darussalam allmänt använt namn: Brunei
LA Demokratiska folkrepubliken 

Laos
allmänt använt namn: Laos

PH Filippinerna 
AE Förenade Arabemiraten Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman Umm al-

Qaiwain, Ras al Khaima och Fujaira

GE Georgien 
HK Hongkong Folkrepubliken Kinas särskilda administ-

rativa region Hongkong
IN Indien inkl. Sikkim
ID Indonesien 
IQ Irak 
IR Islamiska republiken Iran 
IL Israel 
JP Japan 
JO Jordanien 
KH Kambodja 
KZ Kazakstan 
KG Kirgizistan
CN Folkrepubliken Kina allmänt använt namn: Kina
KW Kuwait 



LB Libanon 
MO Macao Folkrepubliken Kinas särskilda administ-

rativa region Macao
MY Malaysia Malaysiska halvön och östra Malaysia 

(Labuan, Sarawak och Sabah)
MV Maldiverna 
MN Mongoliet 
MM Myanmar före detta Burma
NP Nepal 
KP Korea, Demokratiska folk- 

republiken  
allmänt använt namn: Nordkorea

OM Oman 
PK Pakistan 
PS Palestinska området Väsbanken (inkl. Östra Jerusalem) och Gaza
KR Republiken Korea allmänt använt namn: Sydkorea
SA Saudiarabien 
SG Singapore 
LK Sri Lanka 
QA Qatar 
TJ Tadzjikistan 
TW Taiwan 
TH Thailand 
TL Timor-Leste
TM Turkmenistan 
UZ Uzbekistan 
VN Vietnam
YE Yemen tidigare Norra Yemen och Södra Yemen

AMERIKA
                 

                   Nordamerika
                                                                                                                                                                                                    

CA Canada 
GL Grönland 
PM St.Pierre,Miquelon 
US USA inkl. Puerto Rico

                   Mellanamerika 

VI Amerikanska Jungfruöarna
AI Anguilla 



AG Antigua och Barbuda 
AW Aruba 
BS Bahamas 
BB Barbados 
BZ Belize 
BM Bermuda 
VG Brittiska Jungfruöarna 
KY Caymanöarna 
CR Costa Rica 
CU Cuba 
DM Dominica 
DO Dominikanska rep.  
SV El Salvador 
GD Grenada inkl. Södra Grenadinerna
GT Guatemala 
HT Haiti 
HN Honduras inkl. Islas del Cisne
JM Jamaica 
MX Mexico 
MS Montserrat 
AN Nederländernas Antiller Curacao, Bonaire, St. Eustatius, Saba och 

södra St. Martin
NI Nicaragua inkl. Islas del MaÍs 
PA Panama inkl. det tidigare kanalområdet
KN St.Kitts och Nevis 
LC St.Lucia 
VC Saint Vincent och Grenadinerna
TT Trinidad och Tobago 
TC Turks och Caicos -öarna 

                 
                  Sydamerika 

AR Argentina 
BO Bolivia 
BR Brasilien 
CL Chile 
CO Colombia 
EC Ecuador inkl. Galapagosöarna
FK Falklandsöarna 
GY Guyana 



PY Paraguay 
PE Peru 
SR Surinam 
UY Uruguay 
VE Venezuela 

                   Oceanien 

AQ Antarktis Områden söder om södra breddgraden 60 
[utom franska sydliga territorierna (TF), ön 
Bouvet (BV), South Georgia och South 
Sandwichöarna (GS). 

AU Australien 
BV Bouvet-ön 
CK Cooköarna
FJ Fidzi 
PF Franska Polynesien Margesasöarna, Sällskapsöarna (Tahiti), 

Tuamotu-, Gambier- och Australesöarna; 
även Clippertonön

TF Franska sydliga territorierna Kergueleöarna, Ön Amsterdam, Ön Saint-
Paul och Crozetöarna

UM Förenta Staternas avlägsna öar i 
Oceanen

Baker-, Howland- och Jarvisöarna, Johnstons 
atoll, Kingman Reef, öarna Midway och 
Navss, Palmyra-atollen och ön Wake)

GU Guam
HM Heard och McDonaldsöarna
CX Julöarna
KI Kiribati 
CC Kokosöarna (el. Keelingöarna)
MH Marshallöarna 
FM Mikronesiska federationen  Chuuk, Kosrae, Pohnpei och Yap
NR Nauru 
NU Niue
MP Nordmarianerna 
NF Norfolksöarna
NC Nya-Kaledonia inkl. Loyautésöarna (Maré, Lifou och Ouvéa)
NZ Nya Zeeland utom området Ross (Antarktis)
PW Palau 



PG Papua-Nya-Guinea inkl. Östra delen av Nya Guinea: Bismarck-
öarna (Nya Britannien, Nya Irland, Lavongai  
och Amiralitetsiöarna); Norra Salomonöarna        
(Bougainville och Buka);  Trobriant-, 
Woodlark- och d’Entre-casteauxöarna samt 
Louisiadeöarna

PN Pitcairn inkl. öarna Henderson, Ducie och Oeno
SB Salomonöarna 
WS Samoa före detta Västsamoa
GS South Georgia och South 

Sandwichöarna
TK Tokelau
TO Tonga 
TV Tuvalu 
AS USA:s Samoa 
VU Vanuatu
WF Wallis och Futuna inkl. ön Alofi

0075 FÖRPACKNINGSKOD

Aerosol AE
Ampull, oskyddad AM
Ampull, skyddad AP
Ask (Box) BX    
Bal, icke-komprimerad BN
Bal, komprimerad BL
Balja (Tub) TB
Balk (Girder) GI
Balkar, i bunt (Girders, in bundle/bunch/truss) GZ
Behållare (Bin) BI
Behållare (Canister) CI
Bobin BB
Bricka (Tray) / Brickförpackning (Tray pack) PU
Bulkvara, fasta, granulära partiklar (korn) VR
Bulkvara, fasta, små partiklar (pulver) VY
Bulkvara, fasta, stora partiklar (noduler) VO
Bulkvara, flytande VL
Bulkvara, gas (vid 1031 millibar och 15°C) VG
Bulkvara, till vätska förtätad gas (v. on. temp./tryck) VQ
Bunt (Bunch) BH
Bunt (Bundle) BE
Bunt (Truss) TS
Bur CG
Burk (Jar) JR
Burk (Pot) PT



Burk, cylindrisk CX
Burk, rektangulär CA
Bägare (Cup) CU
Damejeanne, oskyddad (Carboy, non-protected) CO
Damejeanne, oskyddad (Demijohn, non-protected) DJ
Damejeanne, skyddad (Carboy, protected) CP
Damejeanne, skyddad (Demijohn, protected) DP
Dunk, cylindrisk (Jerrican, cylindrical) JY
Dunk, rektangulär (Jerrican, rectangular) JC
Fat (40 l) FI
Fat (Butt) BU
Fat (Cask) CK
Fat (Hogshead) HG
Fat (Vat) VA
Filmförpackning (Filmpack) FP
Flaska (Flask) FL
Flaska, liten (Vial) VI
Flaska, oskyddad, cylindrisk BO
Flaska, oskyddad, kupig BS
Flaska, skyddad, cylindrisk BQ
Flaska, skyddad, kupig BV
Flaskback, flaskställ BC
Flerlagspåse (Multiply bag) MB
Flerlagssäck (Multiwall sack) MS
Flätkorg (Creel) CE
Fruktlåda (Fruit crate) FC
Förvaringsbox (Footlocker) FO
Gasbehållare (Gas bottle) GB
Glasbehållare, oskyddad BF
Glasbehållare, skyddad BP
Glidlastskiva (Slipsheet) SL
Hink (Bucket) BJ
Hink (Pail) PL
Häck (Crate) CR
Häck (Framed crate) FD
Häck (Shallow crate) SC
Hölje (Envelope) EN
Jutesäck (Jutebag) JT
Kagge (Keg) KG
Kartong (Carton) CT
Kista (Chest) CH
Kista (Coffer) CF
Kista (Coffin) CJ
Koffert (Trunk) TR
Konservburk (Tin) TN
Korg (Basket) BK
Korg (Hamper) HR
Korgflätad flaska (Wickerbottle) WB



Krus (Jug) JG
Krus (Pitcher) PH
Krympfilmförpackning (Shrinkwrapped) SW
Låda (Case) CS
Matta (Mat) MT
Mjölkback (Milk crate) MC 
Mjökkanna (Churn) CC
Nät (Net) NT
Nät (Rednet) RT
Oemballerat (unpacked or unpackaged) NE
Packe (Package) PK
Paket (Packet) PA
Paket (Parcel) PC
Planka (Plank) PN
Plankor, i bunt (Planks, in bundle/bunch/truss) PZ
Platta (Plate) PG
Plattor, i bunt (Plates, in bundle/bunch/truss) PY
Plåt (Sheetmetal) SM
Påse (Bag) BG
Påse (Pouch) PO
Påse, liten (Sachet) SH
Ram (Frame) FR
Ring (Ring) RG
Rulle (Coil) CL
Rulle (Reel) RL
Rulle (Roll) RO
Rör (Pipe) PI
Rör, i bunt (Pipes, in bundle/bunch/truss) PZ
Sats (Nest) NS
Segelduk (Canvas) CZ
Sjökista (Sea-chest) SE
Skiva BD
Skiva (Sheet) ST
Skivor, i bunt (Board, in bundle/bunch/truss) BY
Skivor, i bunt (Sheets, in bundle/bunch/truss) SZ
Spindel (Spindle) SD
Spjällåda (Skeleton case) SK
Sprejförpackning (Atomizer) AT
Stock (Log) LG
Stockar, i bunt (Logs, in bundle/bunch/truss) LZ
Stång (Bar) BR
Stång (Rod) RD
Stänger, i bunt (Bars, in bundle/bunch/truss) BZ
Stänger, i bunt (Rods, in bundle/bunch/truss) RZ
Säck (Sack) SA
Tacka (Ingot) IN
Tackor, i bunt (Ingots, in bundle/bunch/truss) IZ
Tank, cylindrisk (Tank, cylindrical) TY



Tank, rektangulär (Tank, rectangular) TK
Telåda (Tea-chest) TC
Trumma (Drum) DR
Tub (Tube) TU
Tub, komprimerbar (Tube, collapsible) TD
Tuber, i bunt (Tubes, in bundle/bunch/truss) TZ
Tunna (Barrel) BA
Tunna (Tun) TO
Tygrulle, tygbunt (Bolt) BT
Tändsticksask (Match box) MX
Vakuumförpackning (vacuum-packed) VP
Vals (Cylinder) CY
Väska (Suitcase) SU
Ölback CB
Överdrag CV

0079 MÄNGDENHET

ASV Volymprocent
CCT Bärkraft i ton 
CEN 100 st = 100 stycken
CTM Karat (1 karat enligt metersystemet = 2 x 10-4 kg)
DHS Kilogram dihydrostreptomysin
DTN Hektokilogram
EUR Euro (åtgärderna 468 och 469)
GFI Gram fissionsdugliga isotoper
GRM Gram
GRT Fartygs bruttodräktighet
HLT Hektoliter
HMT 100 m
KCC Kilogramkoliniklorid
KCL 1000 kg kaliumklorid
KGM Kilogram
KLT 1000 liter
KMA Kilogram metylaminer
KNI Kilogram kväve
KNS Kilogram väteperoxid
KPH Kilogram kaliumhydroxid (kaustisk kalium)
KPO Kilogram kaliumoxid
KPP Kilogram fosforpentoxidi (fosforanhydrid)
KSD Kilogram 90-procentigt torr substans
KSH Kilogram natriumhydroxid (kaustisk soda)
KUR Kilogram uran
LPA Liter ren (100%) alkohol
LTR Liter
MIL 1000 stycken
MPR 1000 par (åtgärderna 468 och 469)



MTK Kvadratmeter
MTQ Kubikmeter
MTR Meter
MWH 1000 kilowattimmar
NAR Stycken
NCL Antalet element
NPR Antalet par
TJO Terajoule (bruttovärmevärde)
TNE 1000 kg netto

0081 DEKLARATIONSFÖRFARANDET VID TRANSITERING

T- Sändning som innehåller T1 och T2-varor 
T1 Förfarandet för extern gemenskapstransitering T1
T2 Förfarandet för intern gemenskapstransitering T2
T2F Intern gemenskapstransitering mellan olika skatteområden

0101 KÄNSLIGA VAROR (HS-NUMMER)

010290 Andra levande nötkreatur
020110 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt/fryst
020120 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt/fryst
020130 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt/fryst
020210 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur/fryst
020220 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur/fryst
020230 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur/fryst
040210 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat 
040221 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat 
040229 Mjolk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat 
040291 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat 
040299 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat 
040510 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk
040590 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk
080300 Färska bananer, dock inte mjölbananer
170111 Socker från sockerrör samt kemiskt ren sackaros, i fast form
170112 Socker från sockerrör samt kemiskt ren sackaros, i fast form
170191 Socker från sockerrör samt kemiskt ren sackaros, i fast form
170999 Socker  från sockerrör samt kemiskt ren sackaros, i fast form
220710 Odenaturerad etylalkohol (etanol) med alkoholhalt av minst 80 volymprocent
220820 Sprit, likör och andra spritdrycker
220830 Sprit, likör och andra spritdrycker
220840 Sprit, likör och andra spritdrycker
220850 Sprit, likör och andra spritdrycker
220860 Sprit, likör och andra spritdrycker
220870 Sprit, likör och andra spritdrycker
220890 Sprit, likör och andra spritdrycker
240220 Cigaretter innehållande tobak



_________________________

VAROR SOM MEDFÖR ÖKAD RISK FÖR BEDRÄGERI

1 2 3 4 5
HS-nummer Varuslag Minimi-

kvantitet
Kod för 
känsliga 
varor2

Minimisats 
för 
individuell 
säkerhet

ex 0102 90 Tamboskap av andra levande 
nötkreatur och andra oxdjur

4 000 kg 1 1 500 
�

 �/t

0201 10
0201 20
0201 30

Kött av nötkraetur eller andra 
oxdjur, färskt eller kylt

3 000 kg 2 700 
�

  �/t
2 900 

�
  �/t

5 200 
�

  �/t
0202 10
0202 20
0202 30

Kött av nötkraetur eller andra 
oxdjur, fryst

3 000 kg 2 700 �
�

 /t
2 900 �

�
 /t

3 900 
�

�/t
0402 10
0402 21
0402 29
0402 91
0402 99

Mjölk och grädde, 
koncentrerade eller försatta 
med socker eller annat  
sötningsmedel

2 500 kg 1 600 �
�

 /t
1 900 �

�
 /t

2 500 �
�

 /t
1 400 �

�
 /t

1 600 
�

 �/t
0405 10
0405 90

Smör och andra fetter och oljor 
framställda av mjölk

3 000 kg 2 600 �
�

 /t
2 800 �

�
 /t

ex 0803 00 Färska bananer, med undantag 
av mjölbananer

8 000 kg 1 800 �
�

 /t

1701 11
1701 12
1701 91
1701 99

Socker från sockerrör eller 
sockerbetor samt kemisk ren 
sackaros, i fast form

7 000 kg --
--
--
--

2207 10 Odenaturerad etylalkohol 
(etanol) med alkoholhalt av 
minst 80 volymprocent

3 hl 2 500 �
�

 /hl 
ren alkohol

2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
ex 2208 90

Sprit, likör och andra 
spritdrycker 5 hl 1 2 500 �

�
 /hl 

ren alkohol

2402 20 Cigaretter innehållande tobak  35 000 st 120 
�

 �/
1 000 st

1 Vid tillämpning av bestämmelserna i underavsnitt 7 i avsnitt 2 i kapitel 4 i avdelning II i del II skall den kod för 
känsliga varor som anges i fjärde kolumnen användas som komplement till HS-numret i första kolumnen när 
detta inte medger entydig identifiering av de känsliga varor som avses i andra kolumnen.



0114 KVALIFICERARE FÖR PLATS

L Lagernummer
O Geografiskt läge
P Postnummer
Z Tullkontorets nummer 

0124 LEVERANSVILLKOR (INCOTERM)

EXW Ex Works (Avhämtat från avsändaren)
FCA Free Carrier (Fritt från fraktföraren)
FAS Free Alongside Ship (Fritt på fartygets sida)
FOB Free On Board (Fritt ombord)
CFR Cost and Freight (Kostnader och frakt betalda)
CIF Cost, Insurance and Freight (Kostnader, försäkring och frakt betalda)
CPT Carriage Paid To (Transport betalda)
CIP Carriage and Insurance Paid To (Transport och försäkring betalda)
DAF Delivered At Frontier (Levererat till gränsen)
DES Delivered Ex Ship (Levererat ombord på fartyg)
DEQ Delivered Ex Quay (Levererat på kaj)
DDU Delivered Duty Unpaid (Levererat oförtullat)
DDP Delivered Duty Paid (Levererat förtullat)

0127 TULLSYSTEM

1010 EEC Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC)
1011 Tredjelandstull (KOLM)
1012 Länderna i landgrupp 5 enligt förordning (EG) nr 2366/2002 (K)
1015 Länder som uteslutits från förordning 658/2004 (NOJAT)
1018 Länder som omfattas av förordning 658/2004 (SATSU)
1021 Europeiska frihandelssammanslutningen Efta (CH; IS; NO) (AELE)
1025 Länder som omfattas av förordning 560/2002 (skyddsåtgärder för stål)
1031 AVS-stater (Länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet ) (LOMA)
1040 Länder som uteslutits från förordning 1447/2004 (farmed salmon) (NOSAL)
1045 Länder som omfattas av förordning 1447/2004 (farmed salmon) (SALMO)
1051 EG, MT, TR (MED)
1054 Maghreb (DZ; MA; TN) (MGB)
1099 (AL, BA och CS) (ABH)
2005 GSP (R 01/2501) - Bilaga I kolumn H (SPGA)
2012 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES (IS; LI; NO) (EEA)
2019 R 02/560 - Bilaga IV - länder som uteslutits från förordningen (GSP) (EXCL)
2020 GSP (R 01/2501) - Allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer (SPGL)
2021 GSP (R03/0815 - Art.1(1)) - MA (SPGR)
2022 GSP (R03/0815 - Art.1(1)) - MX (SPGX)
2023 GSP (R03/0815 - Art.1(1)) - TN (SPGN)
2024 GSP ( R01/2501 - art. 8) - MD, LK (SPGS)
2027 GSP (R 01/2501) - Bilaga I kolumn I (SPGE)



2030 BG, HU, PL, RO (BHPR)
2032 EE; LV; LT (F)
2035 AM, AZ, GE, KZ, KG, MD, TJ, TM, UA, UZ, BY och RU (CIS)
2037 BA och HR (BCR)
2080 ULT (Utomeuropeiska länder och territorier) (LOMB)
2090 LOMA + LOMB (LOMAB)
2110 Mashrek (EG; JO; LB; SY) (MCH)
2300 Produkter av natursilke eller bomull, vävda på handvävstol (Handloom)  

(LOOMS)
2301 Vissa handgjorda produkter (Handicrafts) (HANDY)
2400 Diagonal paneuropeisk kumulation (PANEU)
2500 Medlemsländerna i WTO (WTO)

0128 TULLFÖRFARANDE

Nedan presenteras principerna för användningen av koden, själva kodförteckningen med 
förklaringar samt koderna för de vanligaste situationer som förekommer. 

PRINCIPERNA FÖR ANVÄNDNINGEN AV TULLPROCEDURKODERNA 

1          Koden  består av fyra siffror av vilka de två första står för det förfarande som begärs 
och de två  sista siffrorna står för det föregående förfarandet. Med föregående 
förfarande avses det förfarande som varorna varit hänförda till innan de hänförs till 
det förfararande som begärs.

Exempel:
• Hänförande av schweiziska varor till tullagerförfarandet i Finland  = 7100
• Överlåtelse av samma varor  från tullagret till fri omsättning  = 4071
• Temporär export av finska varor till ett land utanför EU i avsikt att importera 

dem tillbaka i oförändrat skick = 2300
• Återimport av samma varor till Finland = 6123

2          Om det föregående förfarandet är ett tullagerförfarande eller ett förfarande för 
temporär import eller om varorna kommer från ett friområde eller frilager, får den 
kod som hänför sig därtill användas endast om varorna inte hänförts till ett 
förfarande med ekonomisk verkan (aktiv eller passiv förädling, bearbetning under 
tullkontroll).

Exempel:
Varor importeras till Finland inom ramen för aktiv förädling (suspensionssystem), 
hänförs efter förädlingen till tullagerförfarandet och återexporteras från tullagret. De 
olika transaktionerna kodas enligt följande:
• Import till förfarandet för aktiv förädling = 5100
=> Hänförandet efter förädlingen till tullagerförfarandet = 7151
=> Återexport från tullagret = 3151 (inte 3171)



3          På samma sätt skall hänförandet till något av de ovan nämnda suspensiva 
förfarandena vid återimport av varor som tidigare exporterats anses som vanlig 
import inom ramen för det berörda förfarandet. Återimporten skall registreras först 
när de berörda varorna överlåts till fri omsättning.

Exempel:
Varor exporteras från Finland inom ramen för förfarandet för passiv förädling, 
hänförs i samband med återimporten till tullagerförfarandet och överlåts från 
tullagret till fri omsättning. De olika transaktionerna kodas enligt följande:
• Export till passiv förädling = 2100
=> Hänförande vid återimporten till tullagerförfarandet = 7121
=> Överlåtelse från tullagret till fri omsättning = 6121 (inte 6171)

4          I flera koder används uttrycken "överlåtelse (el. övergång) till konsumtion" och 
"överlåtelse (el. övergång) till fri omsättning". Det förra avser att 
konsumtionsskatterna (t.ex. moms och accis) betalats för varan. Det senare uttrycket 
avser att importtullen enligt EU:s tullkodex betalats för varan. Med denna importtull 
avses också importtullar på jordbruksprodukter och andra avgifter som tas ut vid 
import av jordbruksprodukter.

Koderna märkta med (a) nedan kan inte användas som de två första siffrorna i koden 
utan bara för att ange det föregående förfarandet.

Exempel:
• Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som tidigare i ett annat 

medlemsland hänförts till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet)  
= 4054

KODFÖRTECKNING

00 Denna kod används för att ange att föregående förfarande saknas (a).

Förklaring: Det finns ingen kod för transiteringsförfarande och därför utgörs de två 
sista siffrorna av 00 i förfarandekoden vid överlåtelse av  varor som 
importerats från Norge till Finland inom ramen för det gemensamma 
transiteringsförfarandet.

01 Övergång till fri omsättning av varor med samtidig vidaresändning i samband med 
handel mellan delar av gemenskapens tullområde i vilka bestämmelserna i rådets 
direktiv 77/388/EEG (EGT L 145, 13.6.1977, s. 1) är tillämpliga och delar av området i 
vilka dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i samband med handel mellan delar av 
området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas. Övergång till fri omsättning av 
varor med samtidig vidaresändning i samband med handel mellan gemenskapen och 
länder/områden med vilka denna har en tullunion.

Exempel:   Varor kommer från ett tredjeland, övergår till fri omsättning i Frankrike och 
sänds vidare till Kanalöarna.



02 Övergång till fri omsättning av varor som är avsedda att hänföras till ett förfarande för 
aktiv förädling (restitutionssystemet)

Förklaring: Aktiv förädling (restitutionssystemet) enligt artikel 114.1 b i tullkodexen.

07 Övergång till fri omsättning och samtidigt hänförande till ett annat lagerförfarande än 
ett tullagerförfarande.

Förklaring: Denna kod används när varorna övergår till fri omsättning utan att 
eventuell mervärdesskatt och eventuella acciser har betalats.

Exempel: Importerade maskiner övergår till fri omsättning utan att mervärdesskatt 
betalats. Uppskov med mervärdesskatt när varor befinner sig i ett skattefritt 
lager eller i andra lokaler under fiskal kontroll.

Importerade cigaretter övergår till fri omsättning utan att mervärdesskatt 
och acciser har betalats. Uppskov med mervärdesskatt och acciser när varor 
befinner sig i ett skattefritt lager eller i andra lokaler under fiskal kontroll.

10 Slutgiltig export.

Exempel: Normal export av gemenskapsvaror till ett tredjeland, men även export av 
gemenskapsvaror till delar av gemenskapens tullområde i vilka 
bestämmelserna i direktiv 77/388/EEG (EGT L 145, 13.6.1977, s. 1) inte 
tillämpas.

11 Export av förädlingsprodukter framställda med användning av likvärdiga varor inom 
ramen för förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) innan importvaror 
hänförs till förfarandet.

Förklaring: Export i förväg (EX-IM) i enlighet med artikel 115.1 b i tullkodexen.

Exempel: Export av cigaretter tillverkade med användning av tobaksblad från 
gemenskapen innan tobaksblad från tredjeland hänförs till förfarandet för 
aktiv förädling.

21 Temporär export inom ramen för förfarandet för passiv förädling.

Förklaring: Förfarandet för passiv förädling inom ramen för artiklarna 145−160 i 
tullkodexen. Se även kod 22.

22 Annan temporär export än enligt kod 21.

Exempel: Samtidig tillämpning av förfarandet för passiv förädling och förfarandet för 
ekonomisk passiv förädling med avseende på textilprodukter (rådets 
förordning (EG) nr 3036/94).

 Temporär export av varor för förädling i ett fall där behandling söks på basis 
av något annat förfarande än förfarandet för passiv förädling (t.ex. på basis 
av ursprung)  

23 Temporär export för returnering i oförändrat skick.

Exempel: Temporär export av artiklar för utställningar, t.ex. varuprover och 
yrkesutrustning.



31 Återexport.

Förklaring: Återexport av icke-gemenskapsvaror efter ett suspensivt tullförfarande med 
ekonomisk verkan.

Exempel: Varor som deklarerats för införsel i tullager deklareras därpå för export..

40 Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som 
inte är föremål för mervärdesskattebefriad leverans.

Exempel: Varor kommer från tredjeland, med betalning av tullar och mervärdesskatt.

41 Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som 
hänförs till förfarandet för aktiv förädling (restitutionssystemet).

Exempel: Förfarandet för aktiv förädling, med betalning av tullarna och de nationella 
skatterna i samband med importen.

42 Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning med befrielse 
från mervärdesskatt för leverans till en annan medlemsstat.

Exempel: Import med befrielse från mervärdesskatt, med anlitande av ett 
skatteombuds tjänster.

43 Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor inom 
ramen för tillämpning, under en övergångsperiod efter anslutningen av nya 
medlemsstater, av särskilda åtgärder i samband med uttag av belopp.

Exempel: Övergång till fri omsättning av jordbruksprodukter inom ramen för 
tillämpning, under en viss övergångsperiod efter anslutningen av nya 
medlemsstater, av särskilda tullförfaranden eller åtgärder mellan de nya 
medlemsstaterna och resten av gemenskapen, av samma typ som de som på 
sin tid gällde för Spanien och Portugal.

45 Övergång till fri omsättning och övergång till fri konsumtion med befrielse från 
mervärdesskatt eller acciser samt hänförande av varorna till ett förfarande med 
skattefritt lager.

Förklaring: Befrielse från mervärdesskatt eller accis genom att varor hänförs till ett 
förfarande med skattefritt lager.

Exempel: Cigaretter som importerats från tredjeland övergår till fri omsättning och 
mervärdesskatt betalas. Uppskov med accis när varorna befinner sig i ett 
skattefritt lager eller i andra lokaler under fiskal kontroll.
Cigaretter som importerats från tredjeland övergår till fri omsättning och 
accis betalas. Uppskov med mervärdesskatt när varorna befinner sig i ett 
skattefritt lager eller i andra lokaler under fiskal kontroll.

48 Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av 
ersättningsprodukter inom ramen för förfarandet för passiv förädling, före exporten 
av de varor som temporärt exporteras.

Förklaring: Standardutbytessystemet (IM-EX), import i förväg i enlighet med artikel 
154.4 i tullkodexen



49 Övergång till fri konsumtion av gemenskapsvaror i samband med handel mellan delar 
av gemenskapens tullområde i vilka bestämmelserna i direktiv 77/388/EEG är 
tillämpliga och delar av området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i 
samband med handel mellan delar av området i vilka dessa bestämmelser inte 
tillämpas. Övergång till fri konsumtion av varor i samband med handel mellan 
gemenskapen och länder/områden med vilka denna har en tullunion. 

Förklaring: Import med övergång till fri konsumtion, från delar av EU i vilka det sjätte 
mervärdesskattedirektivet inte tillämpas. Användning av det administrativa 
enhetsdokumentet föreskrivs i artikel 206 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Exempel: Varor kommer från Martinique och övergår till fri konsumtion i Belgien.

Varor kommer från Turkiet och övergår till fri konsumtion i Tyskland.

51 Hänförande till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet).

Förklaring: Aktiv förädling (suspensionssystemet) i enlighet med artikel 114.1 a och 
114.2 a i kodexen

53 Import av varor för hänförande av dessa till förfarandet för temporär import.

Exempel: Temporär import t.ex. för en utställning.

54 Aktiv förädling (suspensionssystemet) i en annan medlemsstat (utan att varorna 
övergått till fri omsättning där).

Förklaring: Denna kod används för att registrera transaktionen i statistiken över 
handeln inom gemenskapen

Exempel: Varor från ett tredjeland deklareras för aktiv förädling i Belgien (5100). De 
sänds efter denna förädling till Tyskland, för att där övergå till fri 
omsättning (4054) eller för att där genomgå ytterligare förädling (5154).

61 Återimport med övergång till fri konsumtion och samtidig övergång till fri omsättning 
av varor som inte är föremål för mervärdesskattebefriad leverans.

63 Återimport med övergång till fri konsumtion och samtidig övergång till fri omsättning 
med befrielse från mervärdesskatt för leverans till en annan medlemsstat.

Exempel: Återimport efter passiv förädling eller temporär export, varvid en eventuell 
mervärdesskatteskuld påförs ett skatteombud.

68 Återimport med partiell övergång till fri konsumtion och samtidig övergång till fri 
omsättning och hänförande till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande.

Exempel: Alkoholdrycker som genomgått bearbetning återimporteras och placeras i 
ett accislager.

71 Hänförande till tullagerförfarandet.

Förklaring: Hänförande till tullagerförfarandet. Detta utgör inget hinder för samtidig 
placering i t.ex. accis- eller mervärdesskattelager.



76 Placering i tullager eller friområde, med förskottsbetalning av exportbidrag, av 
produkter och varor som är avsedda att exporteras i oförändrat skick.

Exempel: Lagring, med förskottsbetalning av exportbidrag, av varor som är avsedda 
att exporteras. (Artikel 5.2 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 av den 4 
mars 1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukter 
(EGT L 62, 7.3.1980, s. 5)).

77 Placering i tullager, friområde eller frilager, med förskottsbetalning av exportbidrag, 
av bearbetade produkter eller varor som är avsedda att exporteras efter bearbetning.

Exempel: Lagring, med förskottsbetalning av exportbidrag, av bearbetade produkter 
och varor som framställts med användning av basprodukter och som är 
avsedda att exporteras. (Artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 565/80 av den 4 
mars 1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukter 
(EGT L 62, 7.3.1980, s. 5))].

78 Placering av varor i ett friområde av kontrolltyp II

91 Hänförande till förfarandet för bearbetning under tullkontroll.

92 Bearbetning under tullkontroll i en annan medlemsstat (utan att varorna övergått till 
fri omsättning där).

Förklaring: Denna kod används för att registrera transaktionen i statistiken över 
handeln inom gemenskapen.

Exempel: Varor från ett tredjeland blir föremål för bearbetning under tullkontroll i 
Belgien (9100). De sänds efter bearbetning till Tyskland, för att där övergå 
till fri omsättning (4092) eller för att där genomgå ytterligare bearbetning 
(9192).

KODER FÖR VISSA PRAKTISKA SITUATIONER 

OBS! FÖRTECKNINGEN ÄR INTE UTTÖMMANDE

0100 Överlåtelse till fri omsättning av tredjelandsvaror på ett område inom eller utanför 
gemenskapens skatteområde och samtidig återsändning av dem till ett område 
utanför skatteområdet, eller överlåtelse till fri omsättning av tredjelandsvaror på ett 
område utanför gemenskapens skatteområde och samtidig återsändning av dem till 
ett område inom skatteområdet.

0110 Överlåtelse till fri omsättning av slutgiltigt exporterade varor på ett område inom 
eller utanför gemenskapens skatteområde och samtidig återsändning av dem till ett 
område utanför skatteområdet, eller överlåtelse till fri omsättning av slutgiltigt 
exporterade varor på ett område utanför gemenskapens skatteområde och samtidig 
återsändning av dem till ett område inom skatteområdet.



0121 Överlåtelse till fri omsättning av till passiv förädling hänförda varor på ett område 
inom eller utanför gemenskapens skatteområde och samtidig återsändning av dem 
till ett område utanför skatteområdet, eller överlåtelse till fri omsättning av till 
passiv förädling hänförda varor på ett område utanför gemenskapens skatteområde 
och samtidig återsändning av dem till ett område inom skatteområdet.

0122 Överlåtelse till fri omsättning av till passiv förädling (annan än den som avses under 
kod 21) hänförda varor på ett område inom eller utanför gemenskapens 
skatteområde och samtidig återsändning av dem till ett område utanför 
skatteområdet, eller överlåtelse till fri omsättning av till passiv (annan än den som 
avses under kod 21) förädling hänförda varor på ett område utanför gemenskapens 
skatteområde och samtidig återsändning av dem till ett område inom skatteområde.

0123 Överlåtelse till fri omsättning av temporärt exporterade varor på ett område inom 
eller utanför gemenskapens skatteområde och samtidig återsändning av dem till ett 
område utanför skatteområdet, eller överlåtelse till fri omsättning av temporärt 
exporterade varor på ett område utanför gemenskapens skatteområde och samtidig 
återsändning av dem till ett område inom skatteområdet.

0151 Överlåtelse till fri omsättning av till aktiv förädling (suspensionssystemet) hänförda 
varor på ett område inom eller utanför gemenskapens skatteområde och samtidig 
återsändning av dem till ett område utanför skatteområdet, eller överlåtelse till fri 
omsättning av till passiv (suspensionssystemet) förädling hänförda varor på ett 
område utanför gemenskapens skatteområde och samtidig återsändning av dem till 
ett område inom skatteområde.

0153 Överlåtelse till fri omsättning av temporärt importerade varor på ett område inom 
eller utanför gemenskapens skatteområde och samtidig återsändning av dem till ett 
område utanför skatteområdet, eller överlåtelse till fri omsättning av temporärt 
importerade varor på ett område utanför gemenskapens skatteområde och samtidig 
återsändning av dem till ett område inom skatteområdet

0171 Överlåtelse till fri omsättning av till tullagerförfarandet hänförda varor på ett 
område inom eller utanför gemenskapens skatteområde och samtidig återsändning 
av dem till ett område utanför skatteområdet, eller överlåtelse till fri omsättning av 
till tullagerförfarandet hänförda varor på ett område utanför gemenskapens 
skatteområde och samtidig återsändning av dem till ett område inom skatteområde.

0178 Överlåtelse till fri omsättning på ett område inom eller utanför gemenskapens 
skatteområde av varor på ett friområde av kontrolltyp II och samtidig återsändning 
av dem till ett område utanför skatteområdet, eller överlåtelse till fri omsättning på 
ett område utanför gemenskapens skatteområde av varor på ett friområde av 
kontrolltyp II och samtidig återsändning av dem till ett område inom skatteområde.

0191 Överlåtelse till fri omsättning på ett område inom eller utanför gemenskapens 
skatteområde av varor hänförda till bearbetning under tullkontroll och samtidig 
återsändning av dem till ett område utanför skatteområdet, eller överlåtelse till fri 
omsättning på ett område utanför gemenskapens skatteområde av varor hänförda 
till bearbetning under tullkontroll och samtidig återsändning av dem till ett område 
inom skatteområde.



0700 Överlåtelse till fri omsättning av tredjelandsvaror och placering av dem till ett helt 
skattefritt lager (både moms och accis, inget tullager)

0710 Import av slutgiltigt exporterade varor och placering av dem till ett helt skattefritt 
lager (både moms och accis, inget tullager)

0721 Placering av varor som är hänförda till passiv förädling till ett helt skattefritt lager 
(både moms och accis, inget tullager)

0722 Placering av varor som är hänförda till passiv förädling (annan än den som avses 
under kod 21) till ett helt skattefritt lager (både moms och accis, inget tullager)

0723 Placering av temporärt exporterade varor till ett helt skattefritt lager (både moms 
och accis, inget tullager)

0751 Placering av varor som är hänförda till aktiv förädling (suspensionssystemet) till ett 
helt skattefritt lager (både moms och accis, inget tullager)

0753 Placering av varor som är hänförda till temporär import till ett helt skattefritt lager 
(både moms och accis, inget tullager)

0771 Placering av varor som är hänförda till tullagerförfarandet till ett helt skattefritt lager 
(både moms och accis, inget tullager)

0778 Placering av varor som finns på ett friområde av kontrolltyp II till ett helt skattefritt 
lager (både moms och accis, inget tullager)

0791 Placering av varor som är hänförda till bearbetning under tullkontroll till ett helt 
skattefritt lager (både moms och accis, inget tullager)

1000 Slutgiltig export av gemenskapsvaror från fri omsättning utan föregående 
förfarande

1040 Slutgiltig export av varor som fått gemenskapsstatus genom överlåtelse till fri 
omsättning

1041 Slutgiltig export av varor som är hänförda till aktiv förädling (restitutionssystemet)

2100 Temporär export till  passiv förädling av varor utan föregående tullförfarande

2140 Temporär export till passiv förädling av varor som fått gemenskapsstatus genom 
överlåtelse till fri omsättning

2141 Temporär export till passiv förädling av varor som är hänförda till aktiv förädling 
(restitutionssystemet)

2151 Temporär export till passiv förädling av varor som är hänförda till aktiv förädling 
(suspensionssystemet)

2153 Temporär export till passiv förädling av temporärt importerade varor 

2154 Temporär export till passiv förädling av varor som i ett annat medlemsland varit 
hänförda till aktiv förädling (suspensionssystemet)

2171 Temporär export till passiv förädling av varor som är hänförda till 
tullagerförfarandet 



2178 Temporär export till passiv förädling av varor som finns på ett friområde av 
kontrolltyp II

2191 Temporär export till passiv förädling av varor som är hänförda till bearbetning 
under tullkontroll

2192 Temporär export till passiv förädling av varor som i ett annat medlemsland varit 
hänförda till bearbetning under tullkontroll

2200 Annan temporär export än passiv förädling i fråga om varor utan tidigare 
tullförfarande

2240 Annan temporär export än passiv förädling i fråga om varor som fått 
gemenskapsstatus genom överlåtelse till fri omsättning 

2241 Annan temporär export än passiv förädling i fråga om varor som är hänförda till 
aktiv förädling (restitutionssystemet)

2251 Annan temporär export än passiv förädling i fråga om varor som är hänförda till 
aktiv förädling (suspensionssystemet)

2253 Annan temporär export än passiv förädling i fråga om temporärt importerade varor 

2254 Annan temporär export än passiv förädling i fråga om varor som i ett annat 
medlemsland varit hänförda till aktiv förädling (suspensionssystemet)

2271 Annan temporär export än passiv förädling i fråga om varor som är hänförda till 
tullagerförfarandet

2278 Annan temporär export än passiv förädling i fråga om varor som finns på ett 
friområde av kontrolltyp I

2291 Annan temporär export än passiv förädling i fråga om varor som är hänförda till 
bearbetning under tullkontroll

2292 Annan temporär export än passiv förädling i fråga om varor som i ett annat 
medlemsland varit hänförda till bearbetning under tullkontroll

2300 Temporär export av varor utan föregående tullförfarande i syfte att varorna 
returneras i oförändrat skick

2340 Temporär export av varor som genom överlåtelse till fri omsättning fått 
gemenskapsstatus, i syfte att varorna returneras i oförändrat skick

2341 Temporär export av varor inom ramen för aktiv förädling (restitutionssystemet) i 
syfte att varorna returneras i oförändrat skick

2351 Temporär export av varor inom ramen för aktiv förädling (suspensionssystemet) i 
syfte att varorna returneras i oförändrat skick

2353 Temporär export av temporärt importerade varor i syfte att varorna returneras i 
oförändrat skick

2354 Temporär export av varor som i ett annat medlemsland varit hänförda till aktiv 
förädling (suspensionssystemet), i syfte att varorna returneras i oförändrat skick

2371 Temporär export av varor från ett tullager i syfte att varorna returneras i oförändrat 
skick



2378 Temporär export av varor från ett friområde av kontrolltyp II i syfte att varorna 
returneras i oförändrat skick

2391 Temporär export av varor under förfarandet för bearbetning under tullkontroll i 
syfte att varorna returneras i oförändrat skick

2392 Temporär export av varor som i ett annat medlemsland varit hänförda till 
bearbetning under tullkontroll, i syfte att varorna returneras i oförändrat skick

3151 Återexport av varor underkastade förfarandet för aktiv förädling                               
(suspensionssystemet)

3153 Återexport av temporärt importerade varor

3154 Återexport av varor som i ett annat medlemsland varit hänförda till aktiv förädling  
(suspensionssystemet)

3171 Återexport av varor underkastade tullagerförfarandet

3178 Återexport av varor som finns på ett friområde av kontrolltyp II

3191 Återexport av varor underkastade förfarandet för bearbetning under tullkontroll

3192 Återexport av varor som i ett annat medlemsland varit underkastade förfarandet för 
bearbetning under tullkontroll

4000 Överlåtelse av tredjelandsvaror till fri omsättning och konsumtion 

4010 Returnering till gemenskapen av varor som varit i fri omsättning och som 
exporterats utan att de hänförts till förfarandet för temporär export och överlåtelse 
av dessa varor till fri omsättning och konsumtion

4021 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor underkastade passiv 
förädling (se 6121)

4022 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor underkastade passiv 
förädling (annan än den som avses under kod 21) (se 6122)

4051 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor underkastade aktiv förädling 
(suspensionssystemet)

4053 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av temporärt importerade varor

4054 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som i ett annat medlemsland 
varit hänförda till aktiv förädling

4071 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor under tullagerförfarandet

4078 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som finns på ett friområde 
av kontrolltyp II

4091 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor hänförda till bearbetning 
under tullkontroll 

4092 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som i ett annat medlemsland 
varit hänförda till bearbetning under tullkontrol



4100 Hänförande av varor till aktiv förädling (restitutionssystemet)
OBS!  När varor hänförs till förfarandet för aktiv förädling enligt restitutionssystemet, kan 
de produkter som erhållits ur förädlingen eller de varor som lämnats oförädlade inte längre 
överlåtas till fri omsättning, eftersom de importerade varorna överlåts till fri omsättning 
redan i det skede då de hänförs till aktiv förädling.

4110 Returnering till gemenskapen av varor som varit i fri omsättning och som 
exporterats utan att de hänförts till förfarandet för temporär export och överlåtelse 
av dessa varor till aktiv förädling (restitutionssystemet)

4121 Överlåtelse till aktiv förädling (restitutionssystemet) av varor som är underkastade 
passiv förädling 

4122 Överlåtelse till aktiv förädling (restitutionssystemet) av varor som är underkastade 
passiv förädling (annan än den som avses under kod 21)

4123 Överlåtelse till aktiv förädling (restitutionssystemet) av temporärt exporterade varor 

4151 Hänförande till aktiv förädling (restitutionssystemet) av varor som är underkastade 
aktiv förädling  (suspensionssystemet)

4153 Överlåtelse till aktiv förädling (restitutionssystemet) av temporärt importerade 
varor

4154 Hänförande till aktiv förädling (restitutionssystemet) av varor som i ett annat 
medlemsland varit underkastade aktiv förädling  (suspensionssystemet)

4171 Hänförande till aktiv förädling (restitutionssystemet) av varor som är underkastade 
tullagerförfarandet 

4178 Hänförande till aktiv förädling (restitutionssystemet) av varor som funnits på ett 
friområde av kontrolltyp II

4191 Hänförande till aktiv förädling (restitutionssystemet) av varor som är underkastade 
förfarandet för bearbetning under tullkontroll 

4192 Hänförande till aktiv förädling (restitutionssystemet) av varor som i ett annat 
medlemsland varit underkastade förfarandet för bearbetning under tullkontroll

4200 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som utförs till ett annat 
medlemsland (mervärdesskatten betalas i det slutliga bestämmelsemedlemslandet)

4210 Returnering till gemenskapen av varor som varit i fri omsättning, exporterats utan 
att de hänförts till förfarandet för temporär export och som kommer att utföras till 
ett annat medlemsland samt överlåtelse av dessa varor till fri omsättning och 
konsumtion (mervärdesskatten betalas i det slutliga bestämmelsemedlemslandet)

4221 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som hänförts till passiv 
förädling och kommer att utföras till ett annat medlemsland (mervärdesskatten 
betalas i det slutliga bestämmelsemedlemslandet)

4222 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som hänförts till passiv 
förädling (annan än den som avse under kod 21) och kommer att utföras till ett 
annat medlemsland (mervärdesskatten betalas i det slutliga bestämmelse-
medlemslandet)



4223 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av temporärt exporterade varor som 
kommer att utföras till ett annat medlemsland (mervärdesskatten betalas i det 
slutliga bestämmelsemedlemslandet)

4251 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som hänförts till aktiv 
förädling (suspensionssystemet) och kommer att utföras till ett annat medlemsland 
(mervärdesskatten betalas i det slutliga bestämmelsemedlemslandet)

4253 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av temporärt importerade varor som 
kommer att utföras till ett annat medlemsland (mervärdesskatten betalas i det 
slutliga bestämmelsemedlemslandet)

4271 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som hänförts till 
tullagerförfarandet och som kommer att utföras till ett annat medlemsland 
(mervärdesskatten betalas i det slutliga bestämmelsemedlemslandet)

4278 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som finns på ett friområde 
av kontrolltyp II och kommer att utföras till ett annat medlemsland 
(mervärdesskatten betalas i det slutliga bestämmelsemedlemslandet)

4291 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som hänförts till 
tullförfarandet för bearbetning under tullkontroll och kommer att utföras till ett 
annat medlemsland (mervärdesskatten betalas i det slutliga bestämmelse- 
medlemslandet)

4500 Överlåtelse till fri omsättning och partiell överlåtelse till konsumtion och omedelbar 
överföring till ett accisfritt eller momsfritt lager av tredjelandsvaror

4510 Returnering till gemenskapen samt överlåtelse till fri omsättning och partiell 
överlåtelse till konsumtion och omedelbar överföring till ett accisfritt eller momsfritt 
lager av varor som varit i fri omsättning och exporterats utan att de hänförts till 
förfarandet för temporär export

4521 Överlåtelse till fri omsättning och partiell överlåtelse till konsumtion och omedelbar 
överföring till ett accisfritt eller momsfritt lager av varor som hänförts till passiv 
förädling  

4522 Överlåtelse till fri omsättning och partiell överlåtelse till konsumtion och omedelbar 
överföring till ett accisfritt eller momsfritt lager av varor som hänförts till passiv 
förädling (annan än den som avses under kod 21)

4523 Överlåtelse till fri omsättning och partiell överlåtelse till konsumtion och omedelbar 
överföring till ett accisfritt eller momsfritt lager av temporärt exporterade varor 

4551 Överlåtelse till fri omsättning och partiell överlåtelse till konsumtion och omedelbar 
överföring till ett accisfritt eller momsfritt lager av varor som hänförts till aktiv 
förädling (suspensionssystemet) 

4553 Överlåtelse till fri omsättning och partiell överlåtelse till konsumtion och omedelbar 
överföring till ett accisfritt eller momsfritt lager av temporärt importerade varor 

4571 Överlåtelse till fri omsättning och partiell överlåtelse till konsumtion och omedelbar 
överföring till ett accisfritt eller momsfritt lager av varor som hänförts till 
tullgerförfarandet 



4578 Överlåtelse till fri omsättning och partiell överlåtelse till konsumtion och omedelbar 
överföring till ett accisfritt eller momsfritt lager av varor som finns på ett friområde 
av kontrolltyp II 

4591 Överlåtelse till fri omsättning och partiell överlåtelse till konsumtion och omedelbar 
överföring till ett accisfritt eller momsfritt lager av varor som hänförts till 
bearbetning under tullkontroll  förädling

4900 Import till eller från ett område utanför EU:s skatteområde av varor utan tidigare 
tullförfarande 

5100 Hänförande av varor till aktiv förädling (suspensionssystemet)

5110 Returnering till gemenskapen av varor som varit i fri omsättning och som 
exporterats utan att de hänförts till förfarandet för temporär export och överlåtelse 
av dessa varor till aktiv förädling (suspensionssystemet)

5121 Överlåtelse till aktiv förädling (suspensionssystemet) av varor som är underkastade 
passiv förädling

5122 Överlåtelse till aktiv förädling (suspensionssystemet) av varor som är underkastade 
passiv förädling (annan än den som avses under kod  21)

5123 Överlåtelse till aktiv förädling (suspensionssystemet) av temporärt exporterade 
varor

5141 Hänförande till aktiv förädling (suspensionssystemet) av varor som hänförts till  
aktiv förädling  (restitutionssystemet)

5151 Hänförande till aktiv förädling (suspensionssystemet) till en annan aktör av varor 
som hänförts till aktiv förädling  (suspensionssystemet)

5153 Överlåtelse till aktiv förädling (suspensionssystemet) av temporärt importerade 
varor

5154 Hänförande till aktiv förädling (suspensionssystemet) av varor som i ett annat 
medlemsland hänförts till aktiv förädling  (suspensionssystemet)

5171 Överlåtelse till aktiv förädling (suspensionssystemet) av varor som hänförts till 
tullagerförfarandet

5178 Överlåtelse till aktiv förädling (suspensionssystemet) av varor som finns på ett 
friområde av kontrolltyp II

5191 Överlåtelse till aktiv förädling (suspensionssystemet) av varor som hänförts till 
förfarandet för bearbetning under tullkontroll 

5192 Överlåtelse till aktiv förädling (suspensionssystemet) av varor som i ett annat 
medlemsland hänförts till förfarandet för bearbetning under tullkontroll

5300 Hänförande av tredjelandsvaror till förfarandet för temporär import

5310 Returnering till gemenskapen av varor som varit i fri omsättning och som 
exporterats utan att de hänförts till förfarandet för temporär export samt temporär 
import

5321 Temporär import av varor som hänförts till passiv förädling



5322 Temporär import av varor som hänförts till passiv förädling (annan än den som 
avses under kod 21)

5323 Temporär import av temporärt exporterade varor

5341 Temporär import av varor  som hänförts till aktiv förädling (restitutionssystemet)

5351 Temporär import av varor som hänförts till aktiv förädling (suspensionssystemet)

5353 Överföring av temporärt importerade varor till en annan aktör inom ramen för 
temporär import

5371 Temporär import av varor  som hänförts till tullagerförfarandet 

5378 Temporär import av varor  som finns på ett friområde av kontrolltyp II 

5391 Temporär import av varor  som hänförts till förfarandet för bearbetning under 
tullkontroll 

5392 Temporär import av varor  som i ett annat medlemsland varit hänförda till 
förfarandet för bearbetning under tullkontroll

6121 Återimport av varor hänförts till passiv förädling

6122 Återimport av varor hänförts till passiv förädling (annan än den som avses under 
kod 21)

6123 Återimport av temporärt exporterade varor i förändrat skick

6321 Återimport och överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som varit 
hänförda till passiv förädling och levererats skattefritt

6322 Återimport och överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som varit 
hänförda till passiv förädling (annan än den som avses under kod 21) och levererats 
skattefritt

6323 Återimport och överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av temporärt 
exporterade och skattefritt levererade varor i förändrat skick

7100 Tullagring av varor utan tidigare tullförfarande

7110 Returnering till gemenskapen samt tullagring av varor som varit i fri omsättning och 
som exporterats utan att de hänförts till förfarandet för temporär export 

7121 Tullagring i samband med återimport av varor som hänförts till passiv förädling 

7122 Tullagring i samband med återimport av varor som hänförts till passiv förädling 
(annan än den som avses under kod 21)

7123 Tullagring i samband med återimport av temporärt exporterade varor i oförändrat 
skick

7141 Tullagring av varor som hänförts till aktiv förädling (restitutionssystemet)   

7151 Tullagring av varor som hänförts till aktiv förädling (suspensionssystemet)

7153 Tullagring av temporärt importerade varor

7154 Tullagring av varor som i ett annat medlemsland hänförts till aktiv förädling 
(suspensionssystemet)



7171 Hänförande till tullagring  till en annan aktör av varor som hänförts till tullagring

7178 Tullagring av varor som finns på ett friområde av kontrolltyp II 

7191 Tullagring av varor som hänförts till bearbetning under tullkontroll

7192 Tullagring av varor som i ett annat medlemsland hänförts till bearbetning under 
tullkontroll

7800 Överföring av varor utan tidigare tullförfarande till ett friområde av kontrolltyp II

7810 Returnering till gemenskapen samt överföring till ett friområde av kontrolltyp II av 
varor som varit i fri omsättning och som exporterats utan att de hänförts till 
förfarandet för temporär expor

7821 Överföring till ett friområde av kontrolltyp II i samband med återimport av varor 
som hänförts till passiv förädling

7822 Överföring till ett friområde av kontrolltyp II i samband med återimport av varor 
som hänförts till passiv förädling (annan än den som avses under kod 21)

7823 Överföring till ett friområde av kontrolltyp II i samband med återimport av 
temporärt exporterade varor i oförändrat skick 

7841 Överföring till ett friområde av kontrolltyp II av varor som hänförts till aktiv 
förädling (restitutionssystemet)

7851 Överföring till ett friområde av kontrolltyp II av varor som hänförts till aktiv 
förädling (suspensionssystemet)

7853 Överföring till ett friområde av kontrolltyp II av temporärt importerade varor 

7854 Överföring till ett friområde av kontrolltyp II av varor som i ett annat medlemsland 
hänförts till aktiv förädling (suspensionssystemet) 

7871 Överföring till ett friområde av kontrolltyp II av varor som hänförts till 
tullagerförfarandet 

7878 Överföring till en annan aktörs friområde av kontrolltyp II  av varor som finns på ett 
friområde av kontrolltyp II 

7891 Överföring till ett friområde av kontrolltyp II av varor som hänförts till bearbetning 
under tullkontroll

7892 Överföring till ett friområde av kontrolltyp II av varor som i ett annat medlemsland  
hänförts till bearbetning under tullkontroll

9100 Bearbetning under tullkontroll av varor utan tidigare tullförfarande

9110 Returnering till gemenskapen samt bearbetning under tullkontroll av varor som 
varit i fri omsättning och som exporterats utan att de hänförts till förfarandet för 
temporär expor

9121 Återimport och bearbetning under tullkontroll av varor som hänförts till passiv 
förädling 

9122 Återimport och bearbetning under tullkontroll av varor som hänförts till passiv 
förädling (annan än den som avses under kod 21) 



9123 Återimport av temporärt exporterade varor i oförändrat skick och bearbetning 
under tullkontroll  

9151 Bearbetning under tullkontroll av varor som hänförts till aktiv förädling  
(suspensionssystemet)

9153 Bearbetning under tullkontroll av temporärt importerade varor 

9171 Bearbetning under tullkontroll av varor som hänförts till tullagerförfarandet

9178 Bearbetning under tullkontroll av varor som finns på ett friområde av kontrolltyp 
II 

9191 Överföring till sådan bearbetning under tullkontroll som utförs av en annan aktör 
av varor som hänförts till bearbetning under tullkontroll av varor 

9192 Bearbetning under tullkontroll av varor som i ett annat medlemsland hänförts till 
bearbetning under tullkontroll



0129 TULLKONTOREN

KODER SOM ANVÄNDS VID TRANSITERING, SE CSRD-REGISTRET

DEN TRESIFFRIGA KODEN I HÖGRA KOLUMNEN FÖR GRÄNSÖVERGÅNGS- 
TULLKONTORET ANVÄNDS  ENDAST I FÄLT 29 I EXPORTDEKLARATION 

Aavasaksa tull FI956200 RUM
Eckerö tull FI222700 AHM
Forssa tull FI303000 HMM
Tavastehus tull FI131100 HMM
Fredrikshamns tull FI494600 FRH
Hangö Västra hamnen FI109000 HGÖ
Hangö Fri hamnen FI109001 HGÖ
Hangö passagerarterminlen FI109002 HGÖ
Helsingfors Hansaterminalen, Passagerarklarering FI005003 HFS
Helsingfors Södra hamnen M4 FI001400 HFS
Helsingfors Södra hamnen M1 FI001401 HFS
Helsingfors Skatudden K5 FI001601 HFS
Helsingfors Skatudden K6 FI001600 HFS
Helsingfors Skatudden K8 FI001603 HFS
Helsingfors Skatudden/K7 FI001602 HFS
Helsingfors Skatudden/K9 FI001604 HFS
Helsingfors Västra hamnen  Heko FI001500 HFS
Helsingfors Västra hamnen  L4 FI001801 HFS
Helsingfors Västra hamnen/KTL FI001803 HFS
Helsingfors Västra hamnen/L5 FI001802 HFS
Helsingfors Västra hamnen/LV FI001800 HFS
Helsingfors Krämertsskog FI006200 HFS
Helsingfors Posttullen FI001000 HFS
Helsingfors Sörnäs KTS FI005004 HFS
Helsingfors Sörnäs S1 FI005001 HFS
Helsingfors Sörnäs S9 FI005005 HFS
Helsingfors-Vanda passagerartullen FI015302 HFS
Helsingfors-Vantaa Flygtullen FI015300 HFS
Helsingfors Vilhelmsbergsgatan FI005000 HFS
Imatra tull FI556100 IMA
Ingå tull FI102100 INK
Ivalo tull FI998000 LAM
Joensuu tull FI801000 JSU
Jyväskylä tull FI403200 KSM
Kajane tull FI874000 OUM
Kankaanpää tull FI387000 TUM
Karesuvanto tull FI994700 RUM
Karigasniemi tull FI999500 NOR
Kaskinens tull FI642600 KAS
Kemi tull FI941000 KMI
Kilpisjärvi tull FI994900 NOR



Kivilompolo tull FI994400 NOR
Karleby tull FI671000 GBK
Kolari tull FI959000 RUM
Korppo tull FI217100 TUM
Kotka Hietanen FI482000 KTK
Kotka tull FI483100 KTK
Kouvola tull FI452000 KYM
Kristinestads tull FI641000 KRS
Kuopio tull FI706200 KUO
Gustavs tull FI233600 TUM
Kuusamo tull FI939990 OUM
Lahtis Sotkankatu FI151500 LHI
Lahtis tull FI151000 LHI
Långnäs tull FI226300 AHM
Villmanstrands tull FI534200 LPR
Lovisa hamn FI079001 LOV
Lovisa tull FI079000 LOV
Mariehamn Västra hamnen Vikingterminalen FI221001 MHA
Mariehamn Flygfältet FI221002 MHA
Mariehamn tull FI221000 MHA
S:t Michel tull FI501000 MLI
Muonio tull FI993000 RUM
Nådendals tull FI211000 NDL
Näätämö tull FI998002 NOR
Näränperä tull FI954003 TOR
Niirala tull FI826750 NII
Nuijamaa tull FI542300 NUI
Uleåborg Flygtullen FI904001 ULB
Uleåborgs tull FI904000 ULB
Parikkala gränsövergångsställe FI591000 KYM
Pello tull FI957000 RUM
Jakobstads tull FI686000 JOS
Polmaks tull FI999801 NOR
Björneborg Mäntyluoto tull FI288800 PRI
Björneborgs tull FI281000 PRI
Börgå tull FI006100 BGÅ
Brahestads tull FI921000 BRS
Raja-Jooseppi tull FI998001 VEN
Raumo tull FI261000 RAU
Rovaniemi Flygtullen FI961001 LAM
Rovaniemi tull FI961000 LAM
Röyttä tull FI954002 TOR
Salla tull FI989200 VEN
Seinäjoki tull FI601000 VSM
Sköldvik Hamnen FI006101 BGÅ
Tammerfors Flygtullen FI339600 TRE
Tammerfors Sarankulma FI339000 TRE
Tammerfors tull FI331000 TRE



Torneå tull FI954001 TOR
Åbo Västra hamnen FI201007 ÅBO
Åbo Flygtullen FI203600 ÅBO
Åbo Silja Passagerarterminalen FI201005 ÅBO
Åbo Silja Långtradarklareringen FI201003 ÅBO
Åbo Viking Passagerarterminalen FI201006 ÅBO
Åbo Viking Långtradarklareringen FI201004 ÅBO
Åbo tull FI201000 ÅBO
Utsjoki tull FI999800 NOR
Uukuniemi tull FI597300 KYM
Nystads tull FI235000 UKI
Vaalimaa tull FI499300 VAA
Vasa Flytgullen FI669990 VSA
Vasa tull FI651700 VSA
Vainikkala tull FI542700 VAI
Vanda Haxböle FI013800 HFS
Vanda Mellersta Vanda FI017400 HFS
Vanda Posttullen FI015301 HFS
Varkaus tull FI782000 VAR
Vartius tull FI889300 VRT

0133 NATIONELLT TILLÄGG TILL VARUKODEN 

Nationella tilläggskoder för medvärdesskatt:

Q085 Mervärdesskatt 8%
Q099 Mervärdesskatt 22% (behöver inte uppges av kunden)
Q227 Mervärdesskatt 17%

Tilläggkoder för acciser:

V100 Cigaretter
V102 Cigarrer och cigariller
V103 Pip- och cigarettobak
V104 Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 
V106 Cigarettpapper
V107 Annan produkt innehållande tobak
V200 Öl, över 0,5 men högst 2,8 v%
V201 Öl, över 0,5 men högst  2,8 v%, årsproduktion högst  200000 l
V202 Öl, över 0,5 men högst  2,8 v%, årsproduktion  200000 l-2000000 l
V203 Öl, över 0,5 men högst  2,8 v%, årsproduktion  200000 l-2000000 l
V204 Öl, över 2,8 v%
V205 Öl, över 2,8 v%, årsproduktion  enint. 200000 l
V206 Öl, över  2,8 v%, årsproduktion 200000 l-2000000 l
V207 Öl, över 2,8 v%, årsproduktion 200000 l-2000000 l
V208 Vin, över 1,2 men högst 2,8 v%
V209 Vin, över 2,8 men högst 5,5 v%



V210 Vin, över 5,5 men högst 8,0 v%
V211 Vin, över 8,0 v%
V212 Mellanprodukter, över 1,2 men högst 15 v%
V213 Mellanprodukter,  över 15 med högst 22 v%
V214 Etylalkohol ur varukod 22.08,  över 1,2 men högst 2,8 v%
V215 Etylalkohol ur varukod 22.08,  över 2,8 men högst 210 v%
V216 Etylalkohol ur varukod 22.08,  över 10  v%
V217 Etylalkohol, övriga
V298 Detaljhandelsförpackning 67 cent/l
V299 Detaljhandelsförpackningen kan återvinnas som råmaterial 16 cent/l
V300 Läskedrycker, produktgrupp 1
V301 Läskedrycker, produktgrupp 2
V303 Läskedrycker, produktgrupp 4
V306 Läskedrycker, produktgrupp 5
V309 Läskedrycker, produktgrupp 6
V312 Läskedrycker, produktgrupp 7
V313 Läskedrycker, produktgrupp 8
V314 Läskedrycker, produktgrupp 9
V317 Läskedrycker, produktgrupp 10
V330 Läskedrycker, produktgrupp 1, utspädda i liter
V331 Läskedrycker, produktgrupp 2, kilogram socker
V332 Läskedrycker, produktgrupp 3, utspädda i liter
V333 Läskedrycker, produktgrupp 11
V334 Läskedrycker, produktgrupp 12
V398 Detaljhandelsförpackning 67 cent/l
V399 Detaljhandelsförpackningen kan återvinnas som råmaterial 16 cent/l
V401 Blyfri motorbensin cent/l, grundkvalitet
V402 Blyfri motorbensin cent/l, reformulerad
V403 Blyhaltig motorbensin cent/l, grundkvalitet
V404 Blyhaltig motorbensin cent/l, reformulerad
V405 Blandning av motorbensin cent/l, grundkvalitet
V406 Blandning av motorbensin cent/l, reformulerad
V407 Dieselolja cent/l, grundkvalitet
V408 Dieselolja cent/l, svavelfri kvalitet 
V409 Lätt brännolja cent/l, grundaccis
V421 Blyfri motorbensin cent/l, grundkvalitet
V422 Blyfri motorbensin cent/l, reformulerad
V423 Blyhaltig motorbensin cent/l, grundkvalitet
V424 Blyhaltig motorbensin cent/l, reformulerad
V425 Blandning av motorbensin  cent/l, grundkvalitet
V426 Blandning av motorbensin  cent/l, reformulerad
V427 Dieselolja cent/l, grundkvalitet
V428 Dieselola cent/l, svavelfri kvalitet
V429 Lätt brännolja cent/l, tilläggsaccis
V430 Tung brännolja, tilläggsaccis
V437 Dieselolja cent/l, svavelfri kvalitet
V441 Blyfri motorbensin cent/l, grundkvalitet
V442 Blyfri motorbensin cent/l, reformulerad



V443 Blyhaltig motorbensin cent/l, grundkvalitet
V444 Blyhaltig motorbensin cent/l, reformulerad
V445 Blandning av motorbensin  cent/l, grundkvalitet
V446 Blandning av motorbensin  cent/l, reformulerad
V447 Dieselolja cent/l, grundkvalitet
V448 Lätt brännolja cent/l, försörjningsberedskapsavgift
V449 Tung brännolja, cent/kg
V501 Nätinnnehavare accisklass I 1.1.-31.3.1997, tilläggsaccis
V502 Nätinnnehavare accisklass I 1.4.-31.12.1997, tilläggsaccis
V503 Nätinnnehavare accisklass I1.1.-31.8.1998, tilläggsaccis
V504 Nätinnnehavare, accisklass I 1.9.1998-, tilläggsaccis
V505 Nätinnnehavare accisklass I 1.1.-31.3.1997, försörjningsberedskapsavgift
V506 Nätinnnehavare accisklass I 1.4.-31.12.1997, försörjningsberedskapsavgift
V507 Nätinnnehavare accisklass I 1.1.-31.8.1998, försörjningsberedskapsavgift
V508 Nätinnnehavare, accisklass I 1.9.1998-, försörjningsberedskapsavgift
V509 Nätinnnehavare accisklass II 1.4.-31.12.1997, tilläggsaccis
V510 Nätinnnehavare accisklass II 1.4.-31.12.1997, försörjningsberedskapsavgift
V511 Nätinnnehavare accisklass II 1.1.-31.8.1998, tilläggsaccis
V512 Nätinnnehavare accisklass II 1.1.-31.8.1998, försörjningsberedskapsavgift
V513 Nätinnnehavare accisklass II 1.9.1998, tilläggsaccis
V514 Nätinnnehavare accisklass II 1.9.1998, försörjningsberedskapsavgift
V515 Annan än nätinnehavare, accisklass I, tilläggsaccis
V516 Annan än nätinnehavare, accisklass I, försörjningsberedskapsavgift
V517 Annan än nätinnehavare, accisklass II, tilläggsaccis
V518 Annan än nätinnehavare, accisklass II, försörjningsberedskapsavgift
V519 Elproducent, accisklass I, tilläggsaccis
V520 Elproducent, accisklass I, försörjningsberedskapsavgift
V521 Elproducent, accisklass II, tilläggsaccis
V522 Elproducent, accisklass II, försörjningsberedskapsavgift
V523 Elström som anskaffats med accis enligt accisklass II, men som använts för ett 

ändamål  enligt accisklass I
V524 Elström som producerats med ved eller träbaserade bränslen till eget eller 

andras bruk utan att elen överförts till ett elnät
V525 Elström som producerats med avgaser från metallurgiska processer för eget 

eller andras bruk utan att elen överförts till ett elnät
V560 Stenkol, auktoriserad lagerhållare, tilläggsaccis
V561 Stenkol, auktoriserad lagerhållare, försörjningsberedskapsavgift
V562 Stenkol, registrerad och oregistrerad näringsidkare, tilläggsaccis
V563 Stenkol, registrerad och oregistrerad näringsidkare, försörjningsberedskaps-

avgift
V564 Stenkolsanvändare, tilläggsaccis
V565 Stenkolsanvändare, försörjningsberedskapsavgift
V566 Bränntorv, bruket överstige 15 000 megawattimmar per kalenderår
V567 Naturgas, tilläggsaccis
V568 Naturgas, försörjningsberedskapsavgift
V569 Tallolja, grundaccis
V600 Avfallskatt, avstjälpningsplatsen har våg 
V601 Avfallskatt, avstjälpningsplatsen saknar våg 



V602 Avfallskatt, avstjälpningsplatsen saknar våg 
V603 Avfallskatt, avstjälpningsplatsen saknar våg 
V604 Avfallskatt, avstjälpningsplatsen saknar våg 
V605 Avfallskatt, avstjälpningsplatsen saknar våg 
V606 Avfallskatt, avstjälpningsplatsen saknar våg  
V607 Avfallskatt, avstjälpningsplatsen saknar våg 
V608 Avfallskatt, avstjälpningsplatsen saknar våg 
V609 Avfallskatt, avstjälpningsplatsen saknar våg 
V610 Avfallskatt, avstjälpningsplatsen saknar våg 
V611 Avfallskatt, avstjälpningsplatsen saknar våg 
V700 Oljeavfallsavgift för smörjoljor enligt varukoderna 2710 00 81-2710 00 98  
V701 Oljeavfallsavgift för smörjmedel enligt varukoderna 3403 1910-3403 1999 
V702 Oljeavfallsavgift för smörjmedel enligt varukoderna 3403 9910-3403 99 90  
V750 Oljeskyddsavgift för olja enligt varukoderna  2707, 2709 och 2710
V751 Oljeskyddsavgift för olja enligt varukoderna  2707, 2709 och 2710 
V752 Oljeskyddsavgift för olja enligt varukoderna  2707, 2709 och 2710 

Andra nationella tilläggskoder:

Motorfordonsskatt:

W001 - W099 Fast skatt
W100 - W199 Konsumtionsskatt

Gränsförsäkringsavgift:

Z001 - Z299 Trafikförsäkringsavgift

Prestationsavgifter:

S001 - S499 Offentligrättsliga
S500 - S699 Företagsekonomiska
S700 - 899 Växtinspektionsavgift
S900 - S999 Gränskontrollavgift



0145 VALUTA

OBS! Om ingen kod för en viss valuta tas upp i denna förteckning, används treställiga 
koder enligt ISO 4217-standarden

USD New York
CAD Montreal
GBP London
SEK Stockholm
NOK Oslo
DKK Köpenhamn
ISK Reykjavik
CHF Zürich
JPY Tokyo
AUD Melbourne
HKD Hongkong
ZAR Pretoria
SAR Jeddah
MAD Casablanca
KWD Kuwait
AED Abu Dhabi
SGD Singapore
INR Bombay
IRR Teheran
MYR Kuala Lumpur
CNY Peking
THB Bangkok
NZD Wellington
TND Tunis
TRL Ankara
EGP Kairo
RUB Moskva
HUF Budapest
CZK Prag
MTL Valetta
CYP Nicosia
EEK Tallinn
LVL Riga
LTL Vilnius
PLN Warszawa



0147 LAGERTYP

Typer av tullager, se artikel 525 i tillämpningskodexen

A Tullager av typ A 
B Tullager av typ B 
C Tullager av typ C 
D Tullager av typ D
E Tullager av typ E
Y Annat än tullager (tillfälliga lager, moms-, provianterings- och accislager)
Z Frilager

0150 TILLÄGG TILL LAGERKODEN

L Mervärdesskattelager
M Provianteringslager
T Tillfälligt lager
V Accislager
P Kundens lager 

0151 SKATTER OCH AVGIFTER 

100 Tull  
200 Tull på kol- och stålprodukter
300 Preliminär antidumpningstull
400 Slutlig antidumpningstull
553 Preliminär utjämningstull
554 Slutlig utjämningstull
700 Mervärdesskatt 
800 Importull å vissa jordbruksprodukter 
NRA Avfallsskatt 
NSE Tilläggsaccis, accis på vissa bränslen 
NTA Tobaksaccis 
NUE Försörjningsberedskapsavgift för vissa bränslen 
NUP Försörjningsberedskapsavgift för flytande bränslen 



0176 TRANSPORTSÄTT VID TRANSITERING 

10 Sjötransport
12 Järnvägsvagn på sjögående fartyg
16 Motordrivet fordon på sjögående fartyg  
17 Släpvagn eller påhängsvagn på  sjögående fartyg
18 Fartyg för inre vattenvägar på sjögående fartyg
20 Järnvägstransport
23 Motordrivet fordon på  järnvägsvagn   
30 Vägtransport
40 Flygtransport
50 Postförsändelser
70 Fasta transportinstallationer
80 Transporter på inre vattenvägar
90 Egen framdrivning

0177 KVALIFICERARE FÖR MÄNGDENHETEN

A Totalmängden alkohol
B Flaska
C 1 000
D per 1 viktprocent sackaros eller socker som kan avskiljas
E Avrunnen nettovikt
F Vanligt vete 
G Brutto
H Väteperoxid (H2O2)
L Levande vikt
M Nettovikt torrsubstans
N Netto
P Mjölksubstans
R Råsocker
S Vitt socket
T Torrsubstans i mjölk
X Hektoliter
Z per 1 viktprocent sackaros



KOMBINATIONER AV MÄNGDENHETER OCH AV KVALIFICERARE FÖR DEM 

ASVX
DTNE
DTNF
DTNG
DTNL

DTNM
DTNN
DTNS
DTNZ
KGMA

KGME
KGMN
KGMP
KGMT
LTRA

MTQC
NARB
TNEM
TNEN
TNEZ

0187 SÄKERHET VID TRANSITERING 

0 Befrielse från ställande av säkerhet  (artikel 380.3; kräver tillstånd)
1 Samlad säkerhet
2 Individuell säkerhet som ställs genom borgensman
3 Individuell säkerhet i form av en kontant deposition 
4 Individuell säkerhet med användning av garantikuponger
6 Befrielse från ställande av säkerhet (Artikel 95 i förordning (EEG) nr 

2913/92 95; flygtransport, transport på Rhen, transport via rörledning och  
transport på järnväg och transport i stora container/förenklat förfarande)

8 Befrielse från ställande av säkerhet för vissa offentliga organ
9 Individuell säkerhet enligt punkt 3 i bilaga 47 A (individuell säkerhet för 

flera ändamål)

0195 KÄNSLIGHETSKOD

1 Känsliga varor
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Avsändare/Exportör                   Nr 

Mottagare                                  Nr

Deklarant/Ombud                       Nr             

Transportmedlets kännetecken och nationalitet vid avgången                             Cont.

Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränspassagen                                                        

Transportsätt                Transportsätt               Lastningsplats
      vid gränsen inrikes

Märken och nummer  - Containernummer - Antal och slag                                                                            Varup.        Varukod
Kolli
och
varuslag

Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar/
Certifikat
och

Skatte

Utpasseringstullanstalt                                     Godsets förvaringsplats

ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

a|     FI        |b|
FÖRFARANDE Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvantitet 

SU Kod

Statistiskt värde

Uppskjuten betalning                                     Lagerart

UPPLYSNINGAR FÖR BOKFÖRING

AVGÅNGSTULLANSTALT

Kod                 Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ort och datum:

Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

Planerade

 

gräns-
tullanstal-
ter (och
länder)

Säkerhet
Gäller inte för

KONTROLLERAT AV AVGÅNGSTULLANSTALTEN                                                                            Stämpel:
Resultat:
Plomber: Antal:
                 märke:
Tidsfrist (datum):
Underskrift:

Slag Beskattningsgrund          Skattesats                     Belopp                              BS

Totalt:

Huvudansvarig för transiteringen                Nr                                                                    Underskrift:

Godkänt ombud:
Ort och datum:

Antalet
godslistor

Antalet                Kolliantal               Ref nr

Ekonomiskt ansvarig                  |  Nr

1:a bestäm-
        melse-
         land

Inköpsland                                                                             GJP

Avsändnings-/Utförselland                          Avsl/ Utf/Kod                     Best.land Kod

a |      FI        | b |           a |    BY         | b |
Ursprungsland                                              Bestämmelseland

Valutaslag och fakturabelopp                     Valutakurs                      Transaktionens  

Betalnings- och bankuppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1

3 Blankett nr

A
DEKLARATION

varuposter

slag

tillstånd

beräkning

Lasersystem Ab
Lasergatan 24
20100 Åbo

F11357908-2 AEX

3

Anitskov Ltd.
1508 Pushkina Ave.
Minsk
Belarus

21

2012798-7519

HOI-208

VOI-30-YR-320

0 CIP

3 3

ÅBO O Här och där

Minsk

USD 61 611,00 1,1065 1 1

55 680, 95                  850,00

54 830,95

1 84561090

1010

1000 380

1 NAR

37 284,96

Faktura 665 5.9.2003
Exportlicens 37268
"RET.EXP"

2345-6

Åbo 1.10.2003

Lasersystem Ab� � � � � � � � �

Elis Ekman, exportsekreterare
tfn 02-1234567, fax 02-1234569

Laser excellent 1           1 NE Verktygsmaskin med laser

3

RU

Exempel 1. Fullständig exportdeklaration / flera varuposter
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ord.
nr

Ursprland Kod      Bruttovikt (kg)

a|             |b|
Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar
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36

39 Kvot

42

Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag                                                                   Varup.        Varukod
ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

Nettovikt (kg)

Annan kvantitet

46 Statistiskt värde

45SU Kod

35

38

32 33

34

37FÖRFARANDE

40

41

36

39 Kvot

42

ord.
nr

Ursprland Kod       Bruttovikt (kg)

a|             |b|
Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvalitet 

46 Statistiskt värde

45SU Kod

41 42

46 Statistiskt värde

45

Annan kvantitet

SU Kod

 

Beskattningsgrund       Skattesats                    Belopp                          BS      Slag         Beskattningsgrund      Skattesats                  Belopp                       BS

Första varuposten totalt: Andra varuposten totalt:

  Beskattningsgrund    Skattesats                     Belopp                          BS      Slag        Belopp                         BS

Tredje varuposten totalt:

1

Summa

SUMMERING

C AVGÅNGSTULLANSTALT

EUROPEISKA GEMENSKAPEN
Avsändare/Exportör                 Nr

 1

1

3 Blankett nr

A

BIS

AVSÄNDNNGS-/UTFÖRSELTULLANSTALT

Slag

Slag

Avsändnings-/Utförsel-
   landets exemplar

2
DEKLARATION

C

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar40

a|             |b|

Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag                                                                   Varup.        Varukod

Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag                                                                   Varup.        Varukod

31
Kolli
och
varuslag

31
Kolli
och
varuslag

31
Kolli
och
varuslag

44
Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar
Certifikat
och
tillstånd

44
Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar
Certifikat
och
tillstånd

44
Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar
Certifikat
och
tillstånd

47
Skatte
beräkning

37

EX A

2 2

Lasersystem Ab
FII357908-2

Laser Excellent2       1 CT Arbetsoveraller, bomull 2 62034251

1000 325

250 NAR

13 707,80

Laser Excellent2   1 SL    Delar till verktygsmaskiner
                                          Delningsdockor

3 84669180

1040 80

3 838, 19

Faktura 665  5.9.2003
"RET.EXP"

Exempel 1
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D
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Avsändare/Exportör                   Nr 

Mottagare                                  Nr

Deklarant/Ombud                       Nr             

Transportmedlets kännetecken och nationalitet vid avgången                             Cont.

Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränspassagen                                                        

Transportsätt                Transportsätt               Lastningsplats
      vid gränsen inrikes

Märken och nummer  - Containernummer - Antal och slag                                                                            Varup.        Varukod
Kolli
och
varuslag

Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar/
Certifikat
och

Skatte

Utpasseringstullanstalt                                     Godsets förvaringsplats

ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

a|     FI        |b|
FÖRFARANDE Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvantitet 

SU Kod

Statistiskt värde

Uppskjuten betalning                                     Lagerart

UPPLYSNINGAR FÖR BOKFÖRING

AVGÅNGSTULLANSTALT

Kod                 Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ort och datum:

Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

Planerade

 

gräns-
tullanstal-
ter (och
länder)

Säkerhet
Gäller inte för

KONTROLLERAT AV AVGÅNGSTULLANSTALTEN                                                                            Stämpel:
Resultat:
Plomber: Antal:
                 märke:
Tidsfrist (datum):
Underskrift:

Slag Beskattningsgrund          Skattesats                     Belopp                              BS

Totalt:

Huvudansvarig för transiteringen                Nr                                                                    Underskrift:

Godkänt ombud:
Ort och datum:

Antalet
godslistor

Antalet                Kolliantal               Ref nr

Ekonomiskt ansvarig                  |  Nr

1:a bestäm-
        melse-
         land

Inköpsland                                                                             GJP

Avsändnings-/Utförselland                          Avsl/ Utf/Kod                     Best.land Kod

a |              | b |                a |    JP         | b |
Ursprungsland                                              Bestämmelseland

Valutaslag och fakturabelopp                     Valutakurs                      Transaktionens  

Betalnings- och bankuppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1

3 Blankett nr

A
DEKLARATION

varuposter

slag

tillstånd

beräkning

Dykarutrustning Ab
Vattenvägen 24
10600 Ekenäs

FI0987654-3T0001 BEX

500

Dyving Gear Co Ltd.
Meiwa Building, Kasumisageki 1-chome,
Atsugi-shi, Yokohama 105
Japan

Export5

ABS-129

Maritime Container  29.9.2003

1 3

DE P 78100

                  

1 90200090

1349

1000 1301

1 NAR

25 340,55

Faktura E378259-PP 26.9.2003
"RET.EXP" Simplified exportation

Hangö 26.9.2003

Spedition Ab� � � � � � � � � � � � �

Anders Abborre, 02074179

CDCD757189-3

DG Japan 1-500           500 CT Andningsapparater 

1

FI

Exportör
Spedition Ab   FI2468013-5T002
V                       8K-2003

1234-5

Exempel 2: Ofullständig exportdeklaration / en varupost
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   AVSÄNDNINGS-/UTFÖRSELTULLANSTALT

2

8

14
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25
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50
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44

47
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19
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15

16
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48
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24

36

39 Kvot

42

46

45
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53
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30

26

Avsändare/Exportör                   Nr 

Mottagare                                  Nr

Deklarant/Ombud                       Nr             

Transportmedlets kännetecken och nationalitet vid avgången                             Cont.

Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränspassagen                                                        

Transportsätt                Transportsätt               Lastningsplats
      vid gränsen inrikes

Märken och nummer  - Containernummer - Antal och slag                                                                            Varup.        Varukod
Kolli
och
varuslag

Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar/
Certifikat
och

Skatte

Utpasseringstullanstalt                                     Godsets förvaringsplats

ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

a|             |b|
FÖRFARANDE Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvantitet 

SU Kod

Statistiskt värde

Uppskjuten betalning                                     Lagerart

UPPLYSNINGAR FÖR BOKFÖRING

AVGÅNGSTULLANSTALT

Kod                 Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ort och datum:

Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

Planerade

 

gräns-
tullanstal-
ter (och
länder)

Säkerhet
Gäller inte för

KONTROLLERAT AV AVGÅNGSTULLANSTALTEN                                                                            Stämpel:
Resultat:
Plomber: Antal:
                 märke:
Tidsfrist (datum):
Underskrift:

Slag Beskattningsgrund          Skattesats                     Belopp                              BS

Totalt:

Huvudansvarig för transiteringen                Nr                                                                    Underskrift:

Godkänt ombud:
Ort och datum:

Antalet
godslistor

Antalet                Kolliantal               Ref nr

Ekonomiskt ansvarig                  |  Nr

1:a bestäm-
        melse-
         land

Inköpsland                                                                             GJP

Avsändnings-/Utförselland                          Avsl/ Utf/Kod                     Best.land Kod

a |       FI       | b |           a |    JP         | b |
Ursprungsland                                              Bestämmelseland

Valutaslag och fakturabelopp                     Valutakurs                      Transaktionens  

Betalnings- och bankuppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1

3 Blankett nr

A
DEKLARATION

varuposter

slag

tillstånd

beräkning

Dykarutrustning Ab
Vattenvägen 24
10600 Ekenäs

FI0987654-3T0001 XEX

500

Dyving Gear Co Ltd.
Meiwa Building, Kasumisageki 1-chome,
Atsugi-shi, Yokohama 105
Japan

Export5

ABS-129

Panama Gueen  

1 CPT

1 3

DE P 78100

Tokyo

      26 155, 14             500,00
                                    
                                     25 655,14            

90200090

1349

1000 1301

1 NAR

25 655,14

Faktura E378259-PP 26.9.2003

Hangö 30.9.2003

Spedition Ab� � � � � � � � � � � � �

Anders Abborre, 02074179

CDCD757189-3

DG Japan 1-500           500 CT Andningsapparater 

1

PA EUR   26 155,14 1,0000 1 1

Exportör
Spedition Ab   FI2468013-5T002
V                       8K-2003

1234-5

Exempel 3: Kompletterande exportdeklaration / en varupost
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   BESTÄMMELSELTULLANSTALT

2
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Avsändare/Exportör                   Nr 

Mottagare                                  Nr

Deklarant/Ombud                       Nr             

Transportmedlets kännetecken och nationalitet vid ankomsten                           Cont.

Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränspassagen                                                       

Transportsätt                Transportsätt               Lossningsplats
      vid gränsen inrikes

Märken och nummer  - Containernummer - Antal och slag                                                                            Varup.        Varukod
Kolli
och
varuslag

Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar/
Certifikat
och

Skatte

Ankomsttullanstalt                                            Godsets förvaringsplats

ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

a|    US  |b|
FÖRFARANDE Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvantitet 

SU Kod

Statistiskt värde

Uppskjuten betalning                                     Lagerart

UPPLYSNINGAR FÖR BOKFÖRING

AVGÅNGSTULLANSTALT

Kod                 Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ort och datum:

Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

Planerade

 

gräns-
tullanstal-
ter (och
länder)

Säkerhet
Gäller inte för

KONTROLLERAT AV BESTÄMMELSETULLANSTALTEN

Slag Beskattningsgrund          Skattesats                     Belopp                              BS

Totalt:

Huvudansvarig för transiteringen      Nr                                                                            Underskrift:

Godkänt ombud:
Ort och datum:

Antalet
godslistor

Antalet                Kolliantal               Ref nr

Ekonomiskt ansvarig                  |  Nr

Sista avsänd-
         nings-
         land

Inköps-/Produk-
            tions
            land

Avsändnings-/Utförselland                          Avsl/ Utf/Kod                     Best.land Kod

a |         US     | b |        a |           | b |
Ursprungsland                                              Bestämmelseland

Valutaslag och fakturabelopp                     Valutakurs                      Transaktionens  

Betalnings- och bankuppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1

3 Blankett nr

A
DEKLARATION

varup.

slag

tillstånd

beräkning

GJPVärdeuppgifter

Förmåner

Varans pris

Värderättelse

43VB
  Kod

Aviation Techniques Corp.
587 Winchester Road
Memphis, TN38116
USA

IM   B

1 2 LX/QTC/759589

Par-flyg Ab
FI0987654-3T0001

DDU   Tammerfors

Mottagaren
Trans-Går Ab  FI7417510-5T0011
 T                                       2003-IM647

XX153 2.10.2003 0

FI

4 4

FI015300 O Vindpustvägen 34

DM511-2         2CS Belysningsströmbrytare 94054039  00

0,905 119

4000  7NB   1

741 7165401650670  1.10.2003

410,10

Faktura DMPL 3985 29.9.2003
Luftvärdighetsbevis  715675197  28.9.2003

Bromarf 2.10.2003

Trans-Går Ab� � � � � � � � � �

Maja Matris, transportansvarig
019-24400

FI0987654-3T0001

Exempel 4: Ofullständig importdeklaration / en varupost



6

6

  
B

E
S

T
Ä

M
M

E
L

S
E

L
A

N
D

E
T

S
 E

X
E

M
P

L
A

R
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Avsändare/Exportör                   Nr 

Mottagare                                  Nr

Deklarant/Ombud                       Nr             

Transportmedlets kännetecken och nationalitet vid ankomsten                           Cont.

Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränspassagen                                                       

Transportsätt                Transportsätt               Lossningsplats
      vid gränsen inrikes

Märken och nummer  - Containernummer - Antal och slag                                                                            Varup.        Varukod
Kolli
och
varuslag

Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar/
Certifikat
och

Skatte

Ankomsttullanstalt                                            Godsets förvaringsplats

ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

a|    US  |b|
FÖRFARANDE Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvantitet 

SU Kod

Statistiskt värde

Uppskjuten betalning                                     Lagerart

UPPLYSNINGAR FÖR BOKFÖRING

AVGÅNGSTULLANSTALT

Kod                 Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ort och datum:

Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

Planerade

 

gräns-
tullanstal-
ter (och
länder)

Säkerhet
Gäller inte för

KONTROLLERAT AV BESTÄMMELSETULLANSTALTEN

Slag Beskattningsgrund          Skattesats                     Belopp                              BS

Totalt:

Huvudansvarig för transiteringen      Nr                                                                            Underskrift:

Godkänt ombud:
Ort och datum:

Antalet
godslistor

Antalet                Kolliantal               Ref nr

Ekonomiskt ansvarig                  |  Nr

Sista avsänd-
         nings-
         land

Inköps-/Produk-
            tions
            land

Avsändnings-/Utförselland                          Avsl/ Utf/Kod                     Best.land Kod

a |         US     | b |        a |            | b |
Ursprungsland                                              Bestämmelseland

Valutaslag och fakturabelopp                     Valutakurs                      Transaktionens  

Betalnings- och bankuppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1

3 Blankett nr

A
DEKLARATION

varup.

slag

tillstånd

beräkning

GJPVärdeuppgifter

Förmåner

Varans pris

Värderättelse

43VB
  Kod

Aviation Techniques Corp.
587 Winchester Road
Memphis, TN38116
USA

IM   X

1 2 LX/QTC/759589

Par-flyg Ab
FI0987654-3T0001

DDU   Tammerfors

Mottagaren
Trans-Går Ab  FI7417510-5T0011
 T                                       2003-IM647

XX153 2.10.2003 0

FI

4 4

FI015300 O Vindpustvägen 34

DM511-2         2CS Belysningsströmbrytare 9405403900

0,905 119

4000  7NB   1

741 7165401650670  1.10.2003

415,10

Faktura DMPL 3985 29.9.2003
Lufvärdighetsbevis  715675197  28.9.2003

Bromarf 2.10.2003

Trans-Går Ab� � � � � � � � � �

Maja Matris, transportansvarig
019-24400

USD  358,50 1   1

7,95

358,50

FI0987645-1T0001

Exempel 5: Kompletterande importdeklaration / en varupost
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Avsändare/Exportör                   Nr 

Mottagare                                  Nr

Deklarant/Ombud                       Nr             

Transportmedlets kännetecken och nationalitet vid ankomsten                           Cont.

Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränspassagen                                                       

Transportsätt                Transportsätt               Lossningsplats
      vid gränsen inrikes

Märken och nummer  - Containernummer - Antal och slag                                                                            Varup.        Varukod
Kolli
och
varuslag

Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar/
Certifikat
och

Skatte

Ankomsttullanstalt                                            Godsets förvaringsplats

ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

a|    CN  |b|
FÖRFARANDE Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvantitet 

SU Kod

Statistiskt värde

Uppskjuten betalning                                     Lagerart

UPPLYSNINGAR FÖR BOKFÖRING

AVGÅNGSTULLANSTALT

Kod                 Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ort och datum:

Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

Planerade

 

gräns-
tullanstal-
ter (och
länder)

Säkerhet
Gäller inte för

KONTROLLERAT AV BESTÄMMELSETULLANSTALTEN

Slag Beskattningsgrund          Skattesats                     Belopp                              BS

Totalt:

Huvudansvarig för transiteringen      Nr                                                                            Underskrift:

Godkänt ombud:
Ort och datum:

Antalet
godslistor

Antalet                Kolliantal               Ref nr

Ekonomiskt ansvarig                  |  Nr

Sista avsänd-
         nings-
         land

Inköps-/Produk-
            tions
            land

Avsändnings-/Utförselland                          Avsl/ Utf/Kod                     Best.land Kod

a |      CN     | b |          a |             | b |
Ursprungsland                                              Bestämmelseland

Valutaslag och fakturabelopp                     Valutakurs                      Transaktionens  

Betalnings- och bankuppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1

3 Blankett nr

A
DEKLARATION

varup.

slag

tillstånd

beräkning

GJPVärdeuppgifter

Förmåner

Varans pris

Värderättelse

43VB
  Kod

China Toll Corp.
Beijing Business Centre, Level 21
Guanghua Lu 1056, Beijing 100200
People’s Republic of China

IM   A

2 3 CNFISE80

EdoCasta Corp. 
Nya Vägen 98
S-70 361 Örebro
Sverige

SE1234567890123

FCA   Beijing

Mottagaren
Loktransport Ab  FI0807060-5T0010
 V                                       030405

V7897979 1

FI

2 2

FI499300 Z FI494600 

CONT098765-4
894/JI=OA/187840         2CT Handsågar av järn

 82021000    00

255 100

4000               238

720 CIM 7895719  18.10.2003

830,10

Faktura 78907527  15.10.2003
  

Fredrikshamn 18.10.2003

Loktransport Ab� � � � � � � � � �

Maja Melodi, importspeditör
040-40404040

EUR  743,19 1   1

90,00

740,10

FI0987645-1T0001

1     2

1

1011   855,60
700

Exempel 6: Fullständig importdeklaration / flera varuposter
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38
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34

37FÖRFARANDE

40

36

39 Kvot

ord.
nr

Ursprland Kod      Bruttovikt (kg)

a|             |b|
Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

35

38

32 33

34

FÖRFARANDE

41

36

39 Kvot

42

Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag                                                                   Varup.        Varukod
ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

Nettovikt (kg)

Annan kvantitet

46 Statistiskt värde

45SU Kod

35

38

32 33

34

37FÖRFARANDE

40

41

36

39 Kvot

42

ord.
nr

Ursprland Kod       Bruttovikt (kg)

a|             |b|
Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvalitet 

46 Statistiskt värde

45SU Kod

41 42

46 Statistiskt värde

45

Annan kvantitet

SU Kod

 

Beskattningsgrund       Skattesats                    Belopp                          BS      Slag         Beskattningsgrund      Skattesats                  Belopp                       BS

Första varuposten totalt: Andra varuposten totalt:

  Beskattningsgrund    Skattesats                     Belopp                          BS      Slag        Belopp                         BS

Tredje varuposten totalt:

6

Summa

SUMMERING

C AVGÅNGSTULLANSTALT

EUROPEISKA GEMENSKAPEN
Mottagare                                   Nr

 6

1

3 Blankett nr

A

BIS

BESTÄMMELSETULLANSTALT

Slag

Slag

Bestämmelselandets
   exemplar

8
DEKLARATION

C

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar40

a|   CN       |b|

Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag                                                                   Varup.        Varukod

Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag                                                                   Varup.        Varukod

31
Kolli
och
varuslag

31
Kolli
och
varuslag

31
Kolli
och
varuslag

44
Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar
Certifikat
och
tillstånd

44
Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar
Certifikat
och
tillstånd

44
Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar
Certifikat
och
tillstånd

47
Skatte
beräkning

37

Värderättelse

Värderättelse

Värderättelse

Varans pris

Varans pris

Varans pris

43 VB
  Kod

43VB
  Kod

43VB
  Kod

Förmåner

Förmåner

Förmåner

EdoCasta Corp.
S1234567890123 IM A

2      2

2  49111010  00CONT098765-4
894/JI=OA/187841                    1 CT Broschyrer

100

4000  C07 9

720 CIM7895719  18.10.2003

3,09

1,00

4,09

B00     5,09

Exempel 6
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   AVSÄNDNINGS-/UTFÖRSELTULLANSTALT

2

8

14

18

21

25

29

50

31

44

47

51

52

D

27

19

5

9

10

15

16

20 Leveransvillkor

22

28

48

B

4

6

11 12 13

15

17

23

35

38

49

32 33

34

37

40

41

17

24

36

39 Kvot

42

46

45

C

53

54

7

30

26

Avsändare/Exportör                   Nr 

Mottagare                                  Nr

Deklarant/Ombud                       Nr             

Transportmedlets kännetecken och nationalitet vid avgången                             Cont.

Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränspassagen                                                        

Transportsätt                Transportsätt               Lastningsplats
      vid gränsen inrikes

Märken och nummer  - Containernummer - Antal och slag                                                                            Varup.        Varukod
Kolli
och
varuslag

Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar/
Certifikat
och

Skatte

Utpasseringstullanstalt                                     Godsets förvaringsplats

ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

a|     FI        |b|
FÖRFARANDE Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvantitet 

SU Kod

Statistiskt värde

Uppskjuten betalning                                     Lagerart

UPPLYSNINGAR FÖR BOKFÖRING

AVGÅNGSTULLANSTALT

Kod                 Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ort och datum:

Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

Planerade

 

gräns-
tullanstal-
ter (och
länder)

Säkerhet
Gäller inte för

KONTROLLERAT AV AVGÅNGSTULLANSTALTEN                                                                            Stämpel:
Resultat:
Plomber: Antal:
                 märke:
Tidsfrist (datum):
Underskrift:

Slag Beskattningsgrund          Skattesats                     Belopp                              BS

Totalt:

Huvudansvarig för transiteringen                Nr                                                                    Underskrift:

Godkänt ombud:
Ort och datum:

Antalet
godslistor

Antalet                Kolliantal               Ref nr

Ekonomiskt ansvarig                  |  Nr

1:a bestäm-
        melse-
         land

Inköpsland                                                                             GJP

Avsändnings-/Utförselland                          Avsl/ Utf/Kod                     Best.land Kod

a |              | b |                a |             | b |
Ursprungsland                                              Bestämmelseland

Valutaslag och fakturabelopp                     Valutakurs                      Transaktionens  

Betalnings- och bankuppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1

3 Blankett nr

A
DEKLARATION

varuposter

slag

tillstånd

beräkning

AOO Tehnika 
Komsomolskaja pl 158
107842 Moskva
Russia

F11357908-2

5

Automat AG
Stahlstrasse 5
CH-3007 Bern
Schweiz

22345678-910

PBB-123

Eestiship

1

10 30

TKU Tegelvägen 5

940510

30

ABCD123456-7          
567-3456 5 CS Taklampor av glas

T1

1

Ryssland

Schweiz

FI

VV-VO235

Super Spedition AB
Tegelvägen 5
02340 Esbo

Ysta Hulden 09-5555 5555
Esbo  15092002

� � � � � � � � � 	

KreuzlingenCH002621

C123E 1 KreuzlingenCH002621

EE

Exempel 7: Transiteringsdeklaration, normalförfarande / en varupost
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   AVSÄNDNINGS-/UTFÖRSELTULLANSTALT

2

8

14

18

21

25

29

50

31

44

47

51

52

D

27

19

5

9

10

15

16

20 Leveransvillkor

22

28

48

B

4

6

11 12 13

15

17

23

35

38

49

32 33

34

37

40

41

17

24

36

39 Kvot

42

46

45

C

53

54

7

30

26

Avsändare/Exportör                   Nr 

Mottagare                                  Nr

Deklarant/Ombud                       Nr             

Transportmedlets kännetecken och nationalitet vid avgången                             Cont.

Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränspassagen                                                        

Transportsätt                Transportsätt               Lastningsplats
      vid gränsen inrikes

Märken och nummer  - Containernummer - Antal och slag                                                                            Varup.        Varukod
Kolli
och
varuslag

Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar/
Certifikat
och

Skatte

Utpasseringstullanstalt                                     Godsets förvaringsplats

ord.
nr

Ursprland Kod        Bruttovikt (kg)

a|            |b|
FÖRFARANDE Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Annan kvantitet 

SU Kod

Statistiskt värde

Uppskjuten betalning                                     Lagerart

UPPLYSNINGAR FÖR BOKFÖRING

AVGÅNGSTULLANSTALT

Kod                 Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ort och datum:

Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

Planerade

 

gräns-
tullanstal-
ter (och
länder)

Säkerhet
Gäller inte för

KONTROLLERAT AV AVGÅNGSTULLANSTALTEN                                                                            Stämpel:
Resultat:
Plomber: Antal:
                 märke:
Tidsfrist (datum):
Underskrift:

Slag Beskattningsgrund          Skattesats                     Belopp                              BS

Totalt:

Huvudansvarig för transiteringen                Nr                                                                    Underskrift:

Godkänt ombud:
Ort och datum:

Antalet
godslistor

Antalet                Kolliantal               Ref nr

Ekonomiskt ansvarig                  |  Nr

1:a bestäm-
        melse-
         land

Inköpsland                                                                             GJP

Avsändnings-/Utförselland                          Avsl/ Utf/Kod                     Best.land Kod

a |              | b |                a |    BY         | b |
Ursprungsland                                              Bestämmelseland

Valutaslag och fakturabelopp                     Valutakurs                      Transaktionens  

Betalnings- och bankuppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1

3 Blankett nr

A
DEKLARATION

varuposter

slag

tillstånd

beräkning

Flera

1847

Flera

3 879524 2278

PYH-697

AKE-123

0

30 30

Spritbacken 

Se godslista 1 st          

T2

4

FI

VV-VO235

Cabarnet Sales Ab
PB 26
00101 Helsingfors

Sven Speditör 09-1234 567
Helsingfors  15092002

Befriad från
underskrift

Örje NO02061B

C234E 1 Oslo NO01011A

1

FI

Bindande transportrutt  FI-SE-NO

Godkänd avsändare
5
00176-00180
16092003

FI Landtullen

10002864 15092003

Cabernet Sales Ab L123E

Exempel 8: Transiteringsdeklaration, förenklat förfarande / flera varuposter



GODSLISTA 15.9.2003
 

T2

Mall
Exempel 8

1002864

Varup.ord.nr Märken och nummer Antal och slag Containernummer Varuslag

1 Sales 1-1400 1400cs Superstark 40% 24×700ml
Varukod Känslighetskod mängden 

känsl.varor
Summerisk deklaration/Tidigare handlingar

22086011 0,168 hl 10-02-222222-1
Avsändnings--
/Utförselland

Bestämmelseland Bruttovikt Nettovikt Särskilda upplysn./Bilagda handlingar/Certifikat och till-
stånd

FI NO 17407 DG2
Avsändare/Exportör Mottagare

Cabernet Sales Oy, PL 26, 00101 HKI Sauvignon As, Haslevangen 16, 1234 Oslo

Varup.ord.nr Märken och nummer Antal och slag Containernummer Varuslag

2 Sales 1-160 160cs Extra stark 60% 24×500ml
Varukod Känslighetskod mängden 

känsl.varor
Summerisk deklaration/Tidigare handlingar

22086091 0,12 hl 10-02-222222-2
Avsändnings--
/Utförselland

Bestämmelseland Bruttovikt Nettovikt Särskilda upplysn./Bilagda handlingar/Certifikat och till-
stånd

FI NO 2168kg DG2
Avsändare/Exportör Mottagare

Cabernet Sales Oy, PL 26, 00101 HKI Restaurant Zia, Nattvangen 2, 1456 Oslo

Varup.ord.nr Märken och nummer Antal och slag Containernummer Varuslag

3 Blanc 1-252 252cs Starka jordgubbs- och citrondrycker 21% 
12×700ml

Varukod Känslighetskod mängden 
känsl.varor

Summerisk deklaration/Tidigare handlingar

22086091   1 0,084 hl 10-02-222222-3
Avsändnings--
/Utförselland

Bestämmelseland Bruttovikt Nettovikt Särskilda upplysn./Bilagda handlingar/Certifikat och till-
stånd

FI NO 3757kg DG2
Avsändare/Exportör Mottagare
Vinexportör Ab, PL10, 00101 HKI Sauvignon As, Haslevangen 16, 1234 Oslo

Varup.ord.nr Märken och nummer Antal och slag Containernummer Varuslag
4 Blanc 1-35 35cs Tomma glasflaskor och korkar

Varukod Känslighetskod mängden 
känsl.varor

Summerisk deklaration/Tidigare handlingar

7010904300 10-02-222222-4
Avsändnings--
/Utförselland

Bestämmelseland Bruttovikt Nettovikt Särskilda upplysn./Bilagda handlingar/Certifikat och till-
stånd

FI NO 247kg DG2
Avsändare/Exportör Mottagare

Vinexportör Ab, PL 10, 00101 HKI Restaurant Zia, Nattvangen 2, 1456 Oslo

� � � � � � � � � � � � 	

...........................................................................................
Underskrift

Myndighetens anteckningar:
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   AVSÄNDNINGS-/UTFÖRSELTULLANSTALT

2

8

14

18

21

25

50

31

44

55

51

52

D

27

19

5

15

4

6

17

35

38

32 33

40

C

53

54

Avsändare/Exportör                   Nr 

Mottagare                                  Nr

Deklarant/Ombud                       Nr             

Transportmedlets kännetecken och nationalitet vid avgången                             Cont.

Aktiva transportmedlets kännetecken och nationalitet vid gränspassagen                                                        

Transportsätt                                                  Lastningsplats
      vid gränsen

Märken och nummer  - Containernummer - Antal och slag                                                                            Varup.        Varukod
Kolli
och
varuslag

Särskilda
upplysn./
Bilagda
handlingar/
Certifikat
och

Omlast-

ord.
nr

                               Bruttovikt (kg)

Nettovikt (kg)

Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

SU Kod

AVGÅNGSTULLANSTALT

Kod                 Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ort och datum:

Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

Planerade

 

gräns-
tullanstal-
ter (och
länder)

Säkerhet
Gäller inte för

KONTROLLERAT AV AVGÅNGSTULLANSTALTEN                                                                            Stämpel:
Resultat:
Plomber: Antal:
                 märke:
Tidsfrist (datum):
Underskrift:

Huvudansvarig för transiteringen                Nr                                                                    Underskrift:

Godkänt ombud:
Ort och datum:

Antalet
godslistor

Antalet                Kolliantal 

                                                                     Bestämmelseland

EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1

3 Blankett nr

A
DEKLARATION

varuposter

tillstånd

ningar

AV 
BEHÖRIG
MYNDIGHET

F
INTYG

Cont.            (1) Den nya containerns kännetecken                                                             Cont.           (1) Den nya containerns kännetecken

Det nya transportmedlets kännetecken och nationalitet                                                      Det nya transportmedlets kännetecken och nationalitet
Ort och land                                                                                                                         Ort och land

(1) Vid användning av container ange 1, annars 0                                                               (1) Vid användning av container ange 1, annars 0

Nya plomber: Antal                     märke                                                                                Nya plomber: Antal                     märke

Underskrift:                                                             Stämpel:                                                Underskrift:                                                              Stämpel:

OBS.
Om detta exemplar inte används vid gemenskapens trasiterings-
förfarande utan enbart för att fastställa varans gemenskapsstatus,
ifylls endast rutorna 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, samt, vid behov 4,
33, 38, 40 och 44.

Avsändnings-/Utförselland

Konserv AB
Transportgatan 240 B
64100 Kristinestad

FI0590592-8 T2L

Naxos Conserves
Alexandriou Street 56
84300 Naxos
Greece

1

Skeppning och spedition
FI2802805-9T0001

GR5/08/2004

GR2367     12 TY   Fruktossirap
1 17026095

10 500

Hangö 16.8.2004
� � � � � � 	 � � � 	 �

Iris Handling
Sekreterare
iris.handling@skeppning.net

Exempel 9: T2L/T2LF



TMD nr 182/2004

Tullstyrelsen Föreskrift

Dnr Datum

154/010/04 30.9.2004

Föreskriften grundar sig på

Art.183 i gemenskapens tullkodex

4 § 2 mom. tullagen

Giltighetstid

Fr.o.m. 30.9.2004 tillsvidare

Upphäver

Tullstyrelsens föreskrift Dnr 132/010/00

(TMD 154/2000)

Målgrupper

Tullverkets regionalförvaltning, exportörer, speditionsfirmor,
hamnoperatörer, rederier, fartygsrepresentanter och hamnar

Tullstyrelsens föreskrift om uppvisande av exportvaror
i sjö-containertrafiken för Tullen vid
utfartstullkontoren i finska hamnar
1. Tillämpningsområde

Denna föreskrift gäller uppvisande för Tullen vid ett för en finsk hamn behörigt utfartstullkontor av sådana
exportvaror för vilka man vid transport använder container och som hänförts till exportförfarande innan varorna
anlänt till hamnen.

Föreskriften gäller också leveranser till ett EU-land och uppvisande av varor för Tullen vid ett för en finsk hamn
behörigt utfartstullkontor, när gemenskapsvarorna på väg till ett annat EU-land tillfälligt förs ut från gemenskapens
tullområde i en container i annan än av Tullen godkänd regelbunden trafik, och när ett dokument som anger
gemenskapsstatus utfärdats för varorna innan de anlänt till hamnen.

2. Utfartskontoret för export i sjötrafiken



Exemplar 3 av det administrativa enhetsdokumentet (SAD) eller ett motsvarande dokument samt exportvarorna skall
visas upp för Tullen vid utfartstullkontoret för export. Utfartstullkontoret skall försäkra sig om att de uppvisade
varorna motsvarar de anmälda varorna och övervaka att varorna fysiskt lämnar tullområdet. Utfartskontoret vid
sjötransport av varor är oftast ett för hamnen behörigt tullkontor.

När varor transporteras från Finland med bara ett sjötransportavtal fastställs utfartskontoret enligt den plats var
sjöfartsbolaget tar emot varorna för transport. Detta sker vanligtvis i en hamn och utfartskontoret är då det behöriga
tullkontoret för hamnen. Det har ingen betydelse om varorna transporteras från Finland sjövägen direkt till ett tredje
land, eller indirekt till ett tredje land så att varorna omlastas i ett EU-land, eller om varutransporten börjar i en finsk
hamn med ett av Tullen godkänt fartyg i regelbunden trafik eller med ett fartyg i annan trafik.

Utfartstullkontoret är beläget utanför Finland endast i det fall att varorna transporteras i den av Tullen godkända
regelbundna trafiken från Finland till ett annat EU-land och därifrån vidare till ett tredje land, och när varorna inte har
bara ett transportavtal som börjar i Finland.

På internet-adressen www.portnet.fi får man veta om fartyget seglar i den av Tullen godkända regelbundna trafiken.
Anvisning om hur man hittar uppgiften finns på finska sidan under punkten "Tullin tiedotteet" och där under
"yhteisöaseman osoittaminen meriliikenteessä".

3. Uppvisandet av varor för Tullen

Utfartstullkontoret skall beredas tillfälle att granska varorna. Därför bör man då man vid utfartstullkontoret uppvisar
SAD-dokumentet uppge den plats där varorna finns, beteckningarna för varornas containrar - om beteckningarna inte
framgår av exportdeklarationen - containrarnas plats i hamnen, samt fartyget med vilket man har för avsikt att föra ut
varorna från Finland.

Varorna bör uppvisas för utfartstullkontoret i så god tid att Tullen vid behov kan granska varorna och dokumenten
som ansluter sig till dem, före den planerade skeppningen.

4. Användningen av terminalanmälan vid uppvisandet av varor för Tullen

En typisk situation då varor transporteras i containrar är att dokumenten som berör varorna inte följer med varorna
och att ingen från utfartstullkontoret är närvarande vid hamnens eller hamnterminalens port. I en sådan situation är
det svårt att vid rätt tidpunkt uppvisa exportvarorna för Tullen, dvs. anmäla varor som redan anlänt till hamnen och
hänförts till exportförfarande.

Som en förenkling vid containertrafiken har Tullen i samarbete med hamnoperatörerna, rederierna, speditionsfirmorna
och hamnarna utvecklat ett ersättande arrangemang med vilket varorna i stället för för Tullen kan uppvisas för
hamnoperatören med en terminalanmälan som gäller enheten i fråga.

En modell av terminalanmälan som godkänts av Tullen med ifyllningsanvisningar finns som bilaga och den kan
kopieras från Tullens internet-sidor på adressen www.tulli.fi under rubriken "Blanketter".

5. Uppgifter som anges i terminalanmälan

När terminalanmälansom finns som modell används skall åtminstone följande uppgifter framgå ur den:

terminaloperatör; anmälare; enhetens nummer, storlek och typ; brutto; tara; destinationshamn; fartyg; rederi;
skeppningsdag; är det fråga om en samlastning; exportör; är det fråga om export av gemenskapsvara eller annan än
gemenskapsvara från EU, har varan hänförts till exportförfarande; utfartskontor; är det fråga om leverans av
gemenskapsvara eller annan än gemenskapsvara till ett EU-land; typ av tulldokument - SAD 3 eller annat dokument;
tulldokumentets identifikation; är det fråga om hemförtullning; är det fråga om speditionsfirmans adb-tillämpning; är
det fråga om export av bidragsberättigade jordbruksprodukter; är det fråga om ett exportparti som omfattar flera
containrar; varubeskrivning; antalet kollin; antalet containrar; anmälarens underskrift; telefonnummer

Med Tullens tillstånd kan också en annan typ av terminalanmälan användas om den innehåller ovan nämnda uppgifter
som Tullen kräver. Sjötrafikcentralen vid Åbo tull ger tillstånd för användning av annan typ av anmälan.

Också en elektronisk PortNet-version av terminalanmälan har utarbetats. Den kommer att tas i bruk vid en senare



angiven tidpunkt.

6. Överlämnandet av terminalanmälan till Tullen

Hamnoperatören bör ge Tullen tillgång till de uppgifter som ingår i terminalanmälan som denne mottagit, och
uppgifter om containerns läge, antingen elektroniskt eller så att hamnoperatören ser till att Tullen får uppgifterna
skriftligt. En skriftlig anmälan kan tillställas Tullen också med fax. Anmälningar bör skickas till Tullen så att Tullen
vid behov kan utföra en granskning av varorna. Hamnoperatören bör komma överens med den lokala tullen om
tidpunkten och förfarandet för inlämningen av terminalanmälan.

Den som gör terminalanmälan svarar för de angivna uppgifternas riktighet till Tullen. För felaktig anmälan kan
utfärdas felavgift eller något annat lagenlig påföljd.

7. Terminalanmälan som används för närvarande

De hamnoperatörer, som på basis av föreskriften som upphävs har utfärdats tillstånd att använda terminalanmälan vid
uppvisande av varor för Tullen, bör från Sjötrafikcentralen vid Åbo tull ansöka om tillstånd att i fortsättningen
använda anmälan för de ändamål som anges i föreskriften. Ansökan om tillstånd bör inlämnas senast den 15 oktober
2004.

TVE/JS, 154/010/30.9.2004

Bilaga: Terminalanmälan för export med ifyllningsanvisningar



TMD nr 183/2004

Införselbestämmelser för hundar, katter och illrar
fr.o.m. 1.10.2004
Införselbestämmelserna för hundar, katter och illrar ändrades den 3 juli 2004 då man i alla EU-länder började tillämpa
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003. Förordningen hade en övergångsperiod fram till 1
oktober 2004. Avsikten med förordningen är att EU-länderna harmonisera de bestämmelser om djurens hälsa som
tillämpas vid transporter av sällskapsdjur inom EU:s område och vid införsel av sällskapsdjur från tredje länder.
Samtidigt samordnades kraven som gäller kommersiella och icke-kommersiella transporter.

Kommersiell införsel

Med sällskapsdjur som införts av en resenär avses ett sällskapsdjur som inte är avsett för försäljning eller överlåtelse
till en ny ägare.

Införseln anses emellertid som kommersiell:

- om djuret är avsett för försäljning eller överlåtelse till en ny ägare

- om djuret sänds till Finland utan att en fysisk person följer med

- om antalet djur som följer en resenär är sex eller mera (gäller dock inte införsel från Andorra, Island, Liechtenstein,
Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanen)

Kommersiell införsel av hundar, katter och illrar tillåts endast från de länder utanför EU som uppräknas i bilaga II till
beslutet 79/542/EEG eller i bilaga II till förordningen (EG) 998/2003.(En länderförteckning finns som bilaga).

Veterinärmedicinskt intyg

Djuret måste åtföljas av ett intyg som utfärdats av avgångslandets officiella veterinär eller en veterinär som
auktoriserats av den behöriga myndigheten och av vilket framgår uppgifter om djurets identifiering, rabiesvaccination
och behandling mot echinococcos, samt vid behov uppgifter om en serologisk undersökning. Intyget skall därtill visa
att djuret genomgått en klinisk undersökning högst 24 timmar innan det avsänts och ha ett konstaterande att djuret är
friskt och klarar en transport till bestämmelseorten. Intyget skall vara ifyllt på finska, svenska eller engelska.
Intygsblanketten för kommersiell införsel av hundar, katter och illrar kan erhållas från jord- och
skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa.

Veterinär gränskontroll

Djuren skall införas till EU-området via ett sådant gränsövergångsställe som har en veterinär gränskontrollstation.
Djuren måste genomgå en avgiftsbelagd veterinär gränskontroll till vilken de skall anmälas minst ett dygn i förväg
genom att till gränskontrollstationen tillställa eller sända ett gränskontrollintyg, vars utformning motsvarar
dokumentmallen för gränskontroll av levande djur som återfinns i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr
282/2004.

Gränskontrollstationerna i Finland är belägna i Helsingfors (hamnarna), Vanda (flyg) och Vaalimaa.

Kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 med ändringar rörande förhandsanmälan samt CVED-intyg finns på

internet-sidan: http://www.mmm.fi/el/raj/lomake_se.html

Om avgifter för veterinärmedicinska gränskontroller bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning 832/2001,
som finns på internet-sidan: http://www.mmm.fi/el/laki/x/c/default.html.

Traces- systemet



Enligt kommissionens beslut 2004/292/EG skall TRACES-systemet användas vid förhandsanmälan till en veterinär
gränskontrollstation fr.o.m. 1 april 2004, om den veterinära gränskontrollen utförs vid en gränskontrollstation som inte
ligger i bestämmelselandet utan i ett annat medlemsland. Om ett djur som är avsett att importeras till Finland kommer
till EU-området via en veterinär gränskontrollstation i ett annat EU-medlemsland förhandsanmäler importören djuret
till den ifrågavarande gränskontrollstationen genom att ifylla en CVED-blankett för införsel av levande djur i
TRACES-systemet. I början av nästa år kommer man att tillämpa TRACES- systemet för alla djur som importeras till
och transiteras genom EU-området.

Mera information om TRACES- systemet ger veterinäröverinspektör Tarja Lehtonen (tarja.lehtonen@mmm.fi/tfn:
(09) 1605 2783).

Sällskapsdjur som införs av resenärer

Införsel från EU-länderna och Norge

Identitetsmärkning

Djuret måste märkas med ett mikrochip eller en klart läsbar tatuering för att det skall kunna identifieras. Om
mikrochipet inte motsvarar standarden ISO 11784 eller bilaga A till standarden ISO 11785, skall den som importerar
djuret ha en apparat med vilken man kan läsa mikrochipet. Ett djur måste vara identitetsmärkt innan det får en
rabiesvaccinering.

Vaccination mot rabies

Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies med ett interaktiverat vaccin som fyller den internationella standarden
(WHO). Rabiesvaccineringen skall ges och förnyas enligt rekommendationerna från det laboratorium där vaccinet
framställts. Veterinären antecknar datum för sista giltighetsdagen för vaccineringen i passet för sällskapsdjur (eller i
vaccineringskortet). Det är inte tillåtet att införa ovaccinerade valpar och ungar till Finland.

Behandling mot echinococcos

Hundar och katter skall åtföljas av ett veterinärintyg av vilket det framgår att de högst 30 dagar innan de anledde till
Finland har fått en lämplig dos av ett för djurarten godkänt prazikvantelinnehållande läkemedel mot bandmaskar som
orsakar echinococcos. Veterinären gör en anteckning om medicineringen i intyget för sällskapsdjuret (s.k. pass för
sällskapsdjur).

Bandmaskmedicinering krävs inte av hundar och katter, om djuret införs direkt från Sverige, Norge (utom
Spetsbergen), Storbritannien eller Irland, eller om djuret införs till Finland inom 24 timmar från den tidpunkt då det
har förts ut från Finland. Bandmaskmedicinering krävs inte heller av djur som är yngre än tre månader.

Pass för sällskapsdjur

Djuret måste åtföljas av ett s.k. pass för sällskapsdjur med uppgifter om djurets identifiering samt med veterinärens
anteckning om giltig rabiesvaccination och medicinering mot echinococcos.

Om vaccineringsintyget utfärdats före den 1 oktober 2004 och intygar att ovan nämnda villkor uppfylls för djuret, kan
detta vaccineringsintyg användas så länge som det är giltigt.

Införsel från länder utanför EU

Enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut är införsel av sällskapsdjur till Finland tillåten via följande
gränsövergångsställen:

Flygstationer:

Helsingfors-Vanda flygstation

Hamnar:

Helsinfors (Södra hamnen,
Skatudden, Västra hamnen,



Landsvägar:

Imatra

Kuusamo

Niirala

Nuijamaa

Raja-Jooseppi

Salla

Vaalimaa

Vainikkala

Vartius

Sumparn)

Hangö

Ingå

Fredrikshamn

Kotka

Lovisa

Borgå

Åbo

Mariehamn

Införselvillkoren beror på från vilket land resenären medför sällskapsdjuret. Länderna har indelats i två kategorier, i
länder där rabiesrisken är liten eller där rabies inte förekommer och i länder med stor risk.

Införsel från länder utan rabies och från länder där smittorisken är liten

I landgruppen ingår Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen samt de länder som
i bilagan nedan antecknats med kursiv.

Kraven som ställs under denna punkt kan tillämpas endast om:

- djuret transporteras direkt till Finland

- djuret transporteras till Finland från avgångslandet via ett eller flera länder som nämns ovan

- djuret transporteras till Finland med flyg eller sjövägen och avlägsnar sig inte från det internationella flygfältets
område eller är på ett fartyg som är stängt.

Kraven

Kraven för identitetsmärkning och vaccinering mot rabies är desamma som vid införsel från EU-länder och Norge.

Kraven gällande echinococcos är desamma förutom så att bandmaskmedicinering inte krävs för under 12 månader
gamla djur som införs direkt från Schweiz, Canada och Förenta staterna.

Djuret kan ha ett pass för sällskapsdjur (om det har ursprung i ett EU-land) eller ett veterinärintyg. Uppgifterna som
gäller identfieringen, bandmaskmedicineringen och rabiesvaccinationen framgår av dokumenten. Veterinärintyget
skall ifyllas på finska, svenska eller engelska och de ursprungliga vaccineringsintygen (eller bestyrkta kopior av dem)
skall bifogas till det. De ursprungliga dokumenten skall också ha uppgifter om djurets identitetsmärkning.

Införsel från andra länder utanför EU

Förutom att djuret skall uppfylla ovan nämnda villkor för införsel skall det undersökas för rabiesantikroppar före
införseln. Undersökningen skall göras tidigast 30 dygn efter rabiesvaccineringen och minst tre månader före införseln
till Finland. Testen för rabiesantikroppar måste göras på ett laboratorium som EU har godkänt (i Finland EELA).
Uppgifter om godkända laboratorier i andra länder fås på internet-adressen: http://forum.europa.eu.int/irc/sanco
/vets/info/data/lab/lab.htm

Införsel av hundar, katter och illrar är tillåten från följande länder utanför EU:



Nederländska Antillerna Kroatien

Albanien Kuba

Algeriet Madagaskar

Antigua och Barbuda f.d. Republiken Jugoslavien

Argentina Makedonien

Aruba Marocko

Ascension Mauritius

Australien Mayotte

Bahrain Mexiko

Barbados Montserrat

Belize Namibien

Bermuda Nicaragua

Bosnien och Herzegovina Panama

Botswana Paraguay

Brasilien Franska Polynesien

Bulgarien Rumänien

Caymanöarna Saint Helena

Chile Saint Kitts och Nevis

Costa Rica Saint Pierre och Miquelon

El Salvdor Sain Vincent och
Grenadinerna

JS/PKN, 160/010/28.9.2004



TMD nr 184/2004

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i oktober
2004.
När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär
import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i oktober 2004, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta
för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i augusti 2004 i den medlemsstat där den första av de
processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

För de nya medlemsstaterna som anslöt sig den 1 maj 2004 tillämpas som kompensationsränta den senaste ovan
nämnda räntan för en tidigare månad, om räntan för augusti månad inte offentliggjorts.

Den tillämpliga räntesatsen är

Euroområdet 2,11 %

Danmark 2,23 %

Sverige 2,17 %

Storbritannien 4,94 %

Cypern 5,23 %

Lettland 4,05 %

Litauen 2,69 %

Malta 2,90 %

Polen 6,34 %

Slovakien 4,96 %

Slovenien 4,03 %

Tjeckien 2,47 %



Ungern 11,10 %

Estland 2,41 %

RV/MJK, 161/010/29.9.2004



TMD nr 185/2004

Tullkvoter för Sydafrika; ändring av nomenklatur

Kommissionen har utfärdat förordning (EG) nr 1638/2004 av den 17 september 2004 om ändring av rådets förordning
(EG) nr 2793/1999 för att beakta kommissionens förordningar (EG) nr 2031/2001 och (EG) nr 1789/2003 om ändring
av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan. Förordningen finns publicerad i EUT L 295/18.9.2004 och trädde i kraft den 18 september 2004.

Genom ovan nämnda två kommissionsförordningar ändrades nomenklaturen för vissa konserverade frukter, fruktsaft
och ferrokrom som avses i förordning (EG) nr 2793/1999. Därför bör bilagan till förordning (EG) nr 2793/1999
ändras på motsvarande sätt med verkan från och med den dag då dessa förordningar trädde i kraft.

I andra kolumnen i bilagan till förordning (EG) nr 2793/1999 görs följande ändringar:

a) i fråga om löpnummer 09.1813:

KN-nummer 2008 40 91 och 2008 40 99 ersätts med KN-nummer 2008 40 90,

KN-nummer 2008 70 94 och 2008 70 99 ersätts med KN-nummer 2008 70 98;

b) i fråga om löpnummer 09.1821:

KN-nummer 2009 40 30 ersätts med KN-nummer 2009 41 10 och 2009 49 30,

KN-nummer 2009 70 11 - 2009 70 99 ersätts med KN-nummer 2009 71 10, 2009 71 91, 2009 71 99, 2009 79 11,
2009 79 19, 2009 79 30, 2009 79 91, 2009 79 93, 2009 79 99;

c) i fråga om löpnummer 09.1827:

KN-nummer 7202 41 91 och 7202 41 99 ersätts med KN-nummer 7202 41 90.

Artikel 1 b skall tillämpas från och med den 1 januari 2002. Artikel 1 a och c skall tillämpas från och med den 1
januari 2004.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullverkets kvot- och intrastatgrupp

Pirjo Nyberg, 21/787/4.10.2004



TMD nr 186/2004

Antidumpningsåtgärder
Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av glyfosat med ursprung i
Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 1683/2004 (EUT nr L 303, 30.9.2004) har en slutgiltig antidumpningstull fastställts
för import av kinesisk glyfosat med Taric-nummer 2931 00 95 82 och 3808 30 27 19. Den tillämpliga tullen är nu 29,9
prosenttia.

Denna slutgiltiga antidumpningstull har utvidgats till att även omfatta import av glyfosat (Taric-nummer 2931 00 95
81 och 3808 30 27 11) som avsänts från Malaysia, oavsett om importen deklarerats ha sitt ursprung i Malaysia.
Antidumpningstullen tillämpas dock inte på glyfosat som producerats av företaget Crop Protection (M) Sdn. Bhd.
(Taric- tilläggsnummer A309).

Antidumpningstullen har också utvidgats till att omfatta import av glyfosat (Taric-nummer 2931 00 95 81 och 3808
30 27 11) som avsänts från Taiwan, oavsett om importen deklarerats ha sitt ursprung i Taiwan. Antidumpningstullen
tillämpas dock inte på glyfosat som producerats av företaget Sinon Corporation (Taric- tilläggsnummer A310).

Förordningen trädde i kraft den 1 oktober 2004.

Ändring av förordningen om registerering av import av linor och kablar av stål som avsänts
från Marocko

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1699/2004 (EUT nr L 305, 1.10.2004) har en ändring gjorts gällande
registrering av import av linor och kablar av stål (KN-nummer 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 och
7312 10 99) som avsänts från Marocko (se TMD nr 60/2004). Produkterna behöver inte registreras om de tillverkats
av det marockanska företaget Remer Maroc SARL (Taric-tilläggsnummer A 567).

Förordningen trädde i kraft den 2.10.2004.

Mera information: Minna Raitanen,tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 163/010/4.10.2004



TMD nr 187/2004

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 30 september 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Assidomän Wood Supply Ab (1782650-3)

Kajaani 5166-4

M. Järvi Oy (0123959-0)

Vantaa 2161-8

Lasimyynti Juvonen Oy (0879541-8)

Vantaa 2039-6

Myllyojan Metalli Oy (0207077-4)

Heinola 4264-8

MAK/TRH, 162/010/4.10.2004



TMD nr 188/2004

Tillämpning av CITES-bestämmelserna
Allmänt

I gemenskapens förordningar rörande utrotningshotade växter och djur, dvs. i rådets förordning (EG) nr 338/97 och
kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001, har man inte närmare definierat vilka verksamheter som skall anses
som sådan import eller export som avses i dessa förordningar.

I artikel 8 i kommissionens förordning (1808/2001) stadgas att exemplar av djur och växter inte får godkännas för ett
tullförfarande förrän erforderliga tillstånd och intyg har lagts fram. Därvid är det väsentligt att definiera
tullförfarandet. Tullförfarandena har definierats artikel 4.16 i tullkodexen. Tullförfaranden är: övergång i fri
omsättning, transitering, lagring i tullager, aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import, passiv
förädling och export.

Import

Beroende på dessa definitioner skall följande tullförfaranden anses utgöra import enligt CITES-bestämmelserna:
övergång i fri omsättning, transitering, lagring i tullager, aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll och temporär
import. I detta sammanhang kan av transiteringarna som import anses endast sådana externa transiteringsförfaranden
efter vilka exemplaren också stannar inom gemenskapen, t.ex. en transitering från Helsingfors till Tammerfors av en
CITES-försändelse från ett tredje land. Gemenskapens externa transiteringar, vid vilka exemplaren endast passerar
Finland på väg till ett tredje land, skall enligt artikel 2 v) i förordning 338/97 anses som transitbefordran och på dessa
skall tillämpas undantag i enlighet med artikel 7. 2 i samma förordning. (Se transitbefordran nedan).

För dessa tullförfaranden, som bör anses utgöra import, skall man ha alla erforderliga CITES-dokument och visa upp
dem för Tullen redan innan exemplaren hänförs till ifrågavarande tullförfaranden.

Export

Passiv förädling och export bör anses som export enligt CITES-bestämmelserna. Också i samband med dessa
tullförfaranden skall man ha alla CITES-dokument och visa upp dem för Tullen redan innan exemplaren hänförs till
dessa tullförfaranden.

Transitbefordran

Med transitbefordran avses en försändelse som kommer från ett tredje land och endast passerar gemenskapen på väg
till ett tredje land. Förutsättningen är då att försändelsen åtföljs av giltiga CITES-exportintyg eller intyg för återexport
som utfärdats av behöriga myndigheter i det tredje land som är exportör eller återexportör. I dessa CITES-dokument
bör försändelsens slutliga bestämmelseland anges och landet skall vara beläget utanför gemenskapen. CITES-
försändelser från Afrika till Ryssland via Finland, som har ett exportintyg endast till Finland, kan inte anses som
transitbefordran utan som en separat import och återexport.

Mera information: Tullöverinspektör Jarkko Keskinen, tfn 020 49 22570

JS/JxK, 159/010/27.9.2004



TMD nr 189/2004

Tullkvoter för bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien

Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EG) nr 1676/2004 om fastställande av autonoma
övergångsbestämmelser för import av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien och för export
av vissa bearbetade jordbruksprodukter till Bulgarien. Förordningen finns publicerad i EUT L 301/28.9.2004.
Förordningen trädde i kraft och tillämpas från den 1 oktober 2004.

Gemenskapens tullkvoter för tullfri import av varor med ursprung i Bulgarien som anges i förordningens bilaga II
(bilaga nedan) öppnas årsvis från och med den 1 januari till och med den 31 december. För 2004 skall de öppnas från
och med den 1 oktober till och med den 31 december 2004. Mängderna för 2004 skall minskas proportionellt med
hänsyn till hur lång tid som redan förflutit, räknat i hela månader, utom för tullkvoter med löpnummer 09.5463,
09.5487 och 09.5479.

Kvantiteterna för tullkvoterna med löpnummer 09.5463, 09.5487 och 09.5479 som öppnats genom förordning (EG) nr
1446/2002 och som överlåtits till fri omsättning under tiden 1.1- 30.9 2004, skall i sin helhet räknas av mot de
kvantiteter som fastställs i motsvarande tullkvoter enligt bilaga II.

Mera information:

Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullverkets kvot- och intrastatgrupp

Pirjo Nyberg, 22/787/4.10.2004

BIlaga: EUT nr L 301, 28.9.2004, s. 18-21



TMD nr 190/2004

System med dubbelkontroll för stålprodukter med
ursprung i Moldavien
Genom rådets förordning (EG) nr 1762/2004, som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning nr L 315
den 14 oktober 2004, tas ett system med dubbelkontroll för vissa stålprodukter med ursprung i Moldavien i bruk.

Införsel av dessa produkter till gemenskapen förutsätter ett exportdokument som utfärdats av de moldaviska
myndigheterna. Vid ansökan om övervakningsdokument hos gemenskapens myndigheter skall exportdokumentet som
utfärdats av de moldaviska myndigheterna bifogas till ansökan i original. Dessutom skall en kopia av fakturan,
försäljnings- eller köpekontraktet eller motsvarande fogas till ansökan.

I ansökan om övervakningsdokument anges nettovikten som mängd och cif-priset som värde. Berörda varor räknas
upp i bilagan nedan.

Förordningen är i kraft från den 29 oktober 2004 till den 31 december 2006 och tillämpas på varor som överlåts till fri
omsättning under denna period. Förordningen tillämpas dock inte på varor som har skickats till gemenskapen före den
29 oktober 2004.

Tilläggsuppgifter: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 35/2004 15.10.2004

Bilaga

Förteckning över produkter på vilka systemet med dubbelkontroll utan kvantitativa begränsningar tillämpas

Moldavien

7202

7203

7206

7207

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7214

7215

7216

7217

7218

7219

7220

7221

7222

7223

7224

7225

7226

7227

7228

7229

7301

7303

7304

7305

7306

7307

7312



TMD nr 191/2004

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Slutgiltig antidumpningstull uppbärs fortsättningsvis vid import av rep av
syntetfibrer med ursprung i Republiken Indien.

Den slutgiltiga antidumpningstull som tagits i bruk genom rådets förordning (EG) nr 1736/2004 (EUT nr L 311,
8.10.2004) uppbärs vid import av rep av syntetfibrer som omfattas av KN-numren 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50
11 och 5607 50 19. De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 9 oktober 2004 och är följande:

Tillverkare Antidumpningstull % Taric-tilläggsnummer

Garware Wall Ropes Ltd 53,0 8755

Övriga 82,0 8900

Japanska TV-kamerasystem: ändring av tillämpningsområde

Följande kameramodeller av företaget Ikegami Tsushinki Co. Ltd har genom rådets förordning (EG) nr 1754/2004
(EUT nr L 313, 12.10.2004) undantagits från antidumpningstull från och med den 15 april 1999:

- kamerahuvud HC-400,

- kamerahuvud HC-400W,

- sökare VF15-46,

- fjärrkontroll RCU-390,

- kameraadapter CA-400,

- kamerapanel MA-200A.

Ny antidumpningsåtgärd

- Ett antidumpningsförfarande (undersökning) har inletts vid import av triklorisocyanursyra (TCCA) med ursprung i
Amerikas förenta stater (KN-nummer ex 2933 69 80 och ex 3808 40 20) (EUT nr C 253, 13.10.2004).

Avslutande av vissa antidumpningsåtgärder

- Om inte en översyn inleds kommer de antidumpningsåtgärder (tull) som tillämpas vid import av kaliumklorid
(KN-nummer 3104 20 10, 3104 20 50 och 3104 20 90) med ursprung i Ukraina, Vitryssland och Ryssland att avslutas
den 12 maj 2005. Samtidigt avslutas de åtgärder (åtaganden) som gäller vitryska och ryska företag (EUT nr C 249,
8.10.2004).

- Om inte en översyn inleds kommer de antidumpningsåtgärder (tull) som tillämpas vid import av kiselkarbid
(KN-nummer 2849 20 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina, Ryssland och Ukraina att avslutas den 27 maj 2005.
Samtidigt avslutas de åtgärder (åtaganden) som gäller ryska och ukrainska företag (EUT nr C 254, 14.10.2004).

Avslutande av vissa utjämningsåtgärder



- Om inte en översyn inleds kommer de utjämningsåtgärder (utjämningstull) som tillämpas vid import av
polyesterstapelfibrer (KN-nummer 5503 20 00) med ursprung i Australien och Indonesien att avslutas den 13 maj
2005 (EUT nr C 254, 14.10.2004).

- Om inte en översyn inleds kommer de utjämningsåtgärder (utjämningstull) som tillämpas vid import av varmvalssade
platta produkter av järn och legerat stål med ursprung i Indien och Taiwan (Taric-nummer 7208 10 00 00, 7208 25 00
00, 7208 26 00 00, 7208 27 00 00, 7208 36 00 00, 7208 37 00 10, 7208 37 00 90, 7208 38 00 10, 7208 38 00 90,
7208 39 00 10 och 7208 39 00 90) att avslutas den 5 februari 2005. Samtidigt avslutas de åtgärder (åtaganden) som
gäller indiska företag (EUT nr C 254, 14.10.2004).

Tilläggsuppgifter: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, 166/010/18.10.2004



TMD nr 192/2004

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 30 september 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Elektroniikkakeskuskorjaamo (0909803-2) Riihimäki 0351-7

Lylyn viestivarikko (0909803-2) Lyly 0358-2

Puolustusvoimien
Materiaalilaitoksen Esikunta (0909803-2) Tampere 0360-8

PuolustusvoimienTutkimuskeskus (0146010-5) Helsinki 0337-6

Pääesikunta Kaupallinen Osasto (0146010-5) Helsinki 0227-9

Rake Trading Oy (0548886-9) Helsinki 1812-7

15.10.2004 lukien:

Owens-Illinois Plastics Oy (1024956-3) Ryttylä 7966-5

MAK/TRH, 165/010/12.10.2004



TMD nr 193/2004

Omräkningskurser som skall tillämpas vid
fastställande av tullvärdet i november 2004
Tullstyrelsen bekräftar med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) följande omräkningskurser som baserar sig på
artikel 35 i tullkodexen och artiklarna 168-171 i tillämpningsförordningen och som skall tillämpas vid fastställande av
tullvärdet på importerad vara. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland
under tiden 1.11. - 30.11.2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,2546 USD).

New York USD 1,2546

Montreal CAD 1,5636

London GBP 0,6933

Stockholm SEK 9,0394

Oslo NOK 8,201

Köpenhamn DKK 7,4172

Reykjavik ISK 84,62

Zürich CHF 1,532

Tokyo JPY 135,82

Melbourne AUD 1,698

Hongkong HKD 9,624

Pretoria ZAR 7,6398

Jeddah SAR 4,6191

Casablanca MAD 10,6738

Kuwait KWD 0,3636



Abu Dhabi AED 4,5446

Singapore SGD 2,077

Bombay INR 53,166

Teheran IRR 11040,17

Kuala Lumpur MYR 4,7534

Beijing CNY 10,4201

Bangkok THB 51,07

Wellington NZD 1,8048

Tunis TND 1,5489

Ankara TRL 1871800,0

Kairo EGP 7,8625

Moskva RUB 33,919

Budapest HUF 245,08

Prag CZK 31,138

Valetta MTL 0,4186

Nicosia CYP 0,552

Tallinn EEK 15,4816

Riga LVL 0,6676

Vilnius LTL 3,4288

Warszawa PLN 4,2533



Bratislava SKK 39,465

RV/MA, 168/010/22.10.2004



TMD nr 194/2004

I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i
november 2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms skall det i november 2004 vid
omräkning av belopp som uttryckts i utländsk valuta användas samma omräkningskurser, som finns publicerade i
Tullstyrelsens cirkulär nr 168/010/22.10.2004. Dessa omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för
vilka en bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts i november 2004.

RV/MA, 169/010/22.10.2004



TMD nr 195/2004

Finlands Banks meddelande om referensränta
(612/2004)
Finlands Bank meddelade den 29 juni 2004 med stöd av 12 a § i räntelagen den referensränta som avses i direktivet
om dröjsmål. I skattelagstiftningen används en referensränta som avses 12 § räntelagen och som grundar sig på
Europeiska centralbankens styrränta.

Enligt 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta utgörs skattetillägget och förseningsräntan av den i 12 § i
räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, förhöjd med sju
procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro. Återbäringsräntan enligt 27 b § i lagen om skatteuppbörd, tillämplig
bl.a. på bilskatteåterbäringar, utgörs av den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som
föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter. Återbäringsräntan enligt 39 § 1 mom. och
återkravsräntan enligt 39 § 2 mom. i lagen om påförande av accis utgörs av den i 12 § i räntelagen avsedda
referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter.
Återbäringsräntan enligt 39 § 2 mom. i tullagen utgörs av den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den
halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter.

Enligt Finlands Banks meddelande är den referensränta som avses i 12 § räntelagen 2,5 % under tiden 1.7. -
31.12.2004. Denna referensränta tillämpas således inom beskattningen under kalenderåret 2005, vilket gör att
skattetillägget och förseningsräntan då är 9,5 % och återbäringsräntan och återkravsräntan 0,5 %.

RV/NK/JNH, 167/010/27.10.2004



TMD nr 196/2004

Varor som inte kan transiteras med TIR-carnet fr.o.m.
1.8.2004
Internationella vägtransportunionen (IRU, International Road Transport Union), som förvaltar den internationella
garantikedjan och samtidigt verkar som takorganisation för nationella garanterande sammanslutningar och garanter
inom TIR-förfarandet, har reviderat listan över de varor som är uteslutna från TIR-förfarandet. Listan nedan ersätter
listan i TMD 158/01 i dess helhet. Transitering av varorna i listan med TIR-carnet är fr.o.m. den 1 augusti 2004
förbjuden inom Europeiska unionen.

HS -nummer Varubeskrivning

0202.10 Kött av nötkreatur, fryst

0202.20

0202.30

0402.10 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel

0402.21

0402.29

0402.91

0402.99

0405.10 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk

0405.90

ex 0803.00 Färska eller torkade bananer, även mjölbananer

1701.11 Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros

1701.12

1701.91



1701.99

ex 2207 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent

ex 2208 Sprit, likör och andra spritdrycker

2402.10 Cigarrer och cigariller framställda av tobak

2402.20 Cigaretter innehållande tobak

2403.10 Pip- och cigarettobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden)

Ytterligare information:

Södra tulldistriktet: Marjo Saastamoinen, tfn 02049 21314
Östra tulldistriktet: Asko Sara-aho, tfn 02049 25108
Norra tulldistriktet: Topi Virkkala, tfn 02049 28025
Västra tulldistriktet: Markku Laine, tfn 02049 24071
Ålands tulldistrikt: Tapani Sivén, tfn 02049 26044

JR/Hel, 173/010/28.10.2004



TMD nr 197/2004

Tullpreferenser för utvecklingsländer (GSP):
myndigheter som bestyrker ursprungscertifikat (Form
A)
I förteckningen i TMD nr 118/2004 över de myndigheter som bestyrker ursprungscertifikat har följande ändringar och
tillägg gjorts.

Ändringar:

I följande länder har ett myndighetsbyte skett.

Benin-BJ (GSP): 2. Ministere de l'Industrie du Commerce et de la Promotion de l'Emploi.

Georgien-GE (GSP): Ministry of Economy of Georgia, Department for International Economic Relations and
Foreign Trade.

Turkmenistan-TM (GSP): Ministry of Trade and Consumer Cooperation of Turkmenistan. Utöver på det lokala
språket har stämpeln nu den bestyrkande myndighetens namn också på engelska.

Uzbekistan-UZ (GSP): Republican Self-Supporting Association "UZBEKEXPERTIZA" / Open Joint-Stock Company
"UZBEKEXPERTIZA" . I mitten av stämpeln står förkortningen "UzEx".

Tillägg:

Costa Rica-CR (GSP): I fråga om kaffe är den bestyrkande myndigheten "ICAFE Instituto del Café de Costa Rica".
En kaffestämpel har använts redan tidigare.

SL/CA, 171/010/27.10.2004



TMD nr 198/2004

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 21 oktober 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

T:Mi Sario Valaisintehdas
(1560053-5)

Turku 3398-5

Insinööritoimisto Sulin Oy
(0215267-3)

Helsinki 1913-3

PO/TRH,1172/010/27.10.2004



TMD nr 199/2004

Antidumpningsåtgärder
Åtgärder vid import av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat
med ursprung i Algeriet

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2004 (EUT nr L 317, 16.10.2004) har en översyn avseende en ny
exportör, företaget Fertial SPA (Taric-tilläggsnummer A 573), inletts vid import av
karbamidammoniumnitratlösningar (KN-nummer 3102 80 00) med ursprung i Algeriet. Antidumpningstullarna på
karbamidammoniumnitratlösningar som av detta företag tillverkats och sålts för export till gemenskapen har upphävts.
Tullmyndigheterna åläggs att i nio månaders tid registrera importen i fråga.

Ändring i förordningar gällande registrering av importen av
polyetentereftalatfilm som avsänts från Brasilien eller Israel

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1830/2004 (EUT nr L 321, 22.10.2004) har en ändring gjorts i
registreringsåtgärderna vid import av polyetentereftalatfilm (KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90) som
avsänts från Brasilien eller Israel (se TMD nr 60/2004). Produkterna behöver inte registreras om de tillverkats av
följande företag:

Tillverkare: Taric-tilläggsnr

Terphane Ltda, BR 101, km 101,
City of Cabo de Santo Agostinho,
State of Pernambuco, Brasilien A 569

Jolybar Filmtechnic Converting
Ltd (1987), Hacharutsim str. 7,
Ind. Park Siim 2000, Natania
South, 42504, POB 8380, Israel A 570

Förordningen trädde i kraft den 23 oktober 2004.

Antidumpningsförfarande (undersökning) vid import av odlad atlantlax
med ursprung i Norge

Kommissionens tillkännagivande om antidumpningsförfarandet finns publicerat i EUT nr C 261, 23.10.2004. För att
de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna ge sig till känna genom att
kontakta kommissionen, lämna sina synpunkter, lämna in besvarade frågeformulär och lämna eventuella andra
uppgifter inom 40 dagar efter det att tillkännagivandet offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionens adress är:

European Commission
Directorate General for Trade
Directorate B
Office: J-79 5/16
B-1049 Brussels



Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877

Ytterligare information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, 174/010/1.11.2004



TMD nr 200/2004

Tullstyrelsens beslut om vissa tullkontor
Nedan publiceras ett nytt beslut av Tullstyrelsen om vissa tullkontor, eftersom Tullstyrelsen beslutat att fr.o.m.
1.1.2005 lägga ned Forssa tull i Södra tulldistriktet, Kankaapää och Kristinestads tull i Västra tulldistriktet, S:t Mickels
och Varkaus tull i Östra tulldistriktet samt Ivalo tull i Norra tulldistriktet. Fr.o.m. samma datum läggs också
tullgränsbevakningen ned.

TVRE/AOL, 8/010/16.1.2003

Tullstyrelsens beslut om vissa tullkontor

Utfärdat i Helsingfors den 8 november 2004

Tullstyrelsen har med stöd av 1 § (902/2002) 2 mom. i lagen den 8 februari 1991 om tullverket (228/91) beslutat
följande:

1 § De tullkontor som inte ligger vid rikets landgräns är följande:

Södra tulldistriktet: distriktets ledning i Helsingfors, Sjötullen, Landtullen och Flygtullen samt tullarna i Lahtis,
Tavastehus, Borgå, Lovisa och Hangö;

Västra tulldistriktet: distriktets ledning i Åbo samt tullarna i Nådendal, Korpo, Gustavs, Nystad, Raumo,
Tammerfors, Björneborg, Jyväskylä, Kaskö, Seinäjoki, Vasa, Jakobstad och Karleby;

Ålands tulldistrikt: distriktets ledning i Mariehamn samt tullarna i Eckerö och Långnäs;

Östra tulldistriktet: distriktets ledning i Villmanstrand samt tullarna i Kotka, Fredrikshamn, Kouvola, Joensuu och
Kuopio;

Lapplands tulldistrikt: distriktets ledning i Torneå samt tullarna i Brahestad, Uleåborg, Kemi, Röyttä, Rovaniemi och
Kajana.

2 § Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom detta beslut upphävs Tullstyrelsens beslut av den 13 november 2002 om vissa tullanstalter och
tullgränsbevakning.

Generaldirektör Tapani Erling
Chefsjurist Arto Lillman



TMD nr 201/2004

Produkter enligt EU:s textilavtal; situationen 8.11.2004
för 2004 års kvoter
Enligt uppgifterna från EU-kommissionens importkvotsregister den 8 november 2004 har minst 80 % av 2004 års
kvoter för vissa textilkategorier utnyttjats. Förteckningen nedan upptar utnyttjandegraderna separat för olika
ursprungsländer och kategorier. Produktbeskrivningarna och varukoderna inom de olika kategorierna finns
publicerade i TMD 317/31.12.2001.

Uppgifterna om utnyttjandegraderna för produkter underkastade kvoter och kontroll finns tillgängliga på Internet på
adressen http://sigl.cec.eu.int.

Mera information: tullinspektör Asta Metsälä, tfn 020 492 2643 eller tullinspektör Minna Raitanen, tfn 020 492
2419.

Textilkategorier för år 2004 med en utnyttjandegrad på minst 80 % den 8 november 2004:

Exportland Kategori Utnyttjandegrad %

Vitryssland

073 6 88,4

073 15 91,3

Serbien-Montenegro

094 A15 88,9

Pakistan

662 2 89,5

662 5 80,1

662 20 84,1

662 B20 83,3

Indien

664 4 81,8



664 5 90,6

664 6 80,8

664 8 80,2

Vietnam

690 41 82,7

Indonesien

700 5 86,0

700 B6 94,7

700 B8 83,9

Filippinerna

708 5 86,0

Kina

720 5 87,7

720 5A 90,5

720 9 86,5

720 13 87,2

720 15 87,5

720 20/39 96,5

720 28 84,7

720 29 84,4



720 31 85,7

720 83 80,5

720 B6 82,1

720 B12 89,6

720 B13 81,6

720 H5 95,7

720 X115 85,2

720 X117 80,8

720 X118 88,4

720 X157 85,9

Nordkorea

724 A6 80,3

724 A15 86,2

724 A83 100,0

Republiken Korea

728 5 86,6

728 83 90,0

Hongkong

740 4C 99,9

740 5 81,9



740 6AC 99,1

Macao

743 4C 89,4

743 31 83,3

RAS, 37/8.11..2004



TMD nr 102/2004

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 29 oktober 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Blum Garden Trade Oy (1102242-4) Helsinki 8944-1

Puuraita Oy (0356612-2) Lahti 8821-1

PO/TRH, 177/010/03.11.2004



TMD nr 203/2004

Antidumpningsåtgärder
Antidumpningstullen på linor och kablar av stål med ursprung i Kina har
utvidgats till att också gälla linor och kablar av stål med ursprung i
Marocko

Genom rådets förordning nr 1886/2004 (EUT nr L 328, 30.10.2004) har en antidumpningstull (60,4 %) tagits i bruk
som också tas ut vid import av linor och kablar av stål från Marocko (Taric-nummer 7312 10 82 12, 7312 10 84 12,
7312 10 86 12, 7312 10 88 12 och 7312 10 99 12), oberoende av om produkterna deklarerats ha ursprung i Marocko.

Antidumpningstullen tas ut också vid import av linor och kablar av stål med ursprung i Marocko. Denna import har
omfattats av registreringsskyldighet med stöd av förordning nr 275/2004, som trädde i kraft 19.2.2004 (se TMD nr
60).

Antidumnpningstullen tillämpas dock inte på import av linor och kablar av stål som tillverkats av företaget Remer
Maroc SARL (Taric-tilläggsnummer A 567).

Registreringsskyldigheten vid import av linor och kablar av stål med ursprung i Marocko upphör.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av vinsyra (KN-nummer 2918 12 00) med ursprung i Kina har att antidumpningsförfarande (undersökning)
inletts (EUT nr C 267, 30.10.2004).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, 178/010/8.11.2004



TMD nr 204/2004

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 21 oktober 2004 förordning (EG) nr 1849/2004 (EUT nr L
323/2004) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. Förordningen
träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 26 oktober 2004.
Den tillämpas således på varor som tullklareras den 15 november 2004 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader.

RV/HRO,175/010/3.11.2004

Bilaga: EUT nr L 323, 26.10.2004, s. 4



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Del 1

Kapitel 10

I varukoden 1003 00 90 20 stryks fotnoten TN003.

Kapitel 15

I kompletterande anmärkning 2 B ändras punkten g 2) till följande:

Ett innehåll av flyktiga halogenerade lösningsmedel av högst 0,2 mg/kg totalt och högst 0,1 mg/kg för varje
lösningsmedel.

Rättelse till den senast tryckta Ändring 1/2004, augusti 2004

Följande undernummer läggs till:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

8525 30 90 20 - - - Komponenter till
televisionskameror, med
dimensionerna högst 10 x 15 x 18 mm,
med en bildsensor, ett objektiv och en
bildprocessor för färgbilder, med en
upplösning av högst 1024 x 1280
pixlar, även försedda med kabel eller
hölje, avsedd att användas för
tillverkning av produkter enligt nr 8525
20 91

4,9; S:0 p/st 1, 2, 5

8525 30 90 90 - - - Andra 4,9 p/st 1, 5

8525 40 00 00 - Videokameror för stillbilder och
andra videokameror; digitala
kameror:

8525 40 11 00 - - Videokameror för stillbilder; digitala
kameror:

8525 40 11 00 - - - Digitala 0 p/st 1, 5

8525 40 19 00 - - - Andra 4,9 p/st 1, 5

Fotsnotsförteckning

Nya fotnoter

(gäller fr.o.m. 13.2.2004):



CD 388

När deklarationen för övergång till fri omsättning uppvisas skall som förutsättning för tullbefrielse gälla att ett giltigt
tillverkningsintyg, som utfärdats av ett av de företag som nämns i artikel 2.4 i förordning (EG) nr 235/2004 (EGT L
40/11) uppvisas i original för det behöriga tullkontoret i medlemsstaten. Tillverkningsintyget skall överensstämma
med de krav för dessa intyg som fastställts i det av kommissionen godtagna åtagandet och som i sina huvuddrag
återges i ovannämnda förordning.
Det tillverkningsintyg som avses ovan måste uppvisas inom tre månader efter utfärdandet. De kvantiteter som
passerar medlemsstaternas tullkontor för import till gemenskapen utan antidumpningstull skall inte överstiga de
kvantiteter som anges på intyget. Om de på intyget angivna kvantiteterna överskrids skall den överskjutande mängden
omfattas av tullen och deklareras under det relevanta Taric-tilläggsnumret i artikel 1.2 i ovannämnda förordning.

(gäller fr.o.m. 1.9.2004):

CD 403

För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras en importlicens enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr
1743/2004 (EUT L 311).

CD 404

För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras en importlicens enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr
1749/2004 (EUT L 312).

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och Päivi Suuronen, tfn 020 492
6309 eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

RV/LK, 180 /010/8.11.2004



TMD nr 206/2004

Tullstyrelsen Beslut

Dnr Datum

183/010/04 12.11.2004

Beslutet grundar sig på
Artiklarna 9 och 76 i tullkodexen
Artiklarna 253, 260 - 267, 272 - 274 i tillämpningskodexen

Målgrupper
Tullidistrikten, innehavarna av period- och hemförtullningstillstånd vid import

Tullstyrelsens beslut om upphävande av gällande
period- och hemförtullningstillstånd
Det integrerade förtullningssystemets (ITU) fas 2 tas i bruk från och med den 14 december 2004. I fas 2 överförs alla
registrerade kunders tulldeklarationer som gäller import till ITU-systemet, med undantag av hänförande till
tullagerförfarandet.

Period- och hemförtullningstillstånden vid import, som beviljats av tulldistrikten före november 2004, upphör att gälla
den 31 december 2004 utan tulldistriktens beslut om upphävande av tillstånd och utan särskilt meddelande. Om
företagen fortfarande vill deklarera enligt period- och hemförtullningsförfarandet ombeds de kontakta tulldistriktet
som beviljat det nuvarande tillståndet. Villkoret för beviljandet av ett nytt period- och hemförtullningstillstånd är att
deklaranten är registrerad kreditkund vid Tullen.

Alla tulldeklarationer som gäller period- och hemförtullning handläggs från och med den 1 januari 2005 med
ITU-systemet. Period- och hemförtullningsdeklarationerna skall från och med den 1 januari 2005 avges i
överensstämmelse med de nya krav som gäller datainnehållet. Tulldeklarationerna som avges enligt
periodförtullningsförfarande och som berör perioden 1-31 december 2004 handläggs med det gamla
förtullningssystemet. En kompletterande tulldeklaration skall avges i överensstämmelse med de gamla kraven
gällande datainnehållet, antingen som ett EDI-meddelande inom 10 dagar från periodens slut eller som en
SAD-deklaration inom 7 dagar från periodens slut.

JS/RSo, 183/010/12.11.2004



TMD nr 207/2004

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 9 november 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Kiviexpertit Oy (0751572-8) Lohja 5194-6

Rautaruukki Oyj (0113276-9) Raahe 2143-6

Oulu 5776-0

Oulu 5777-8

Raahe 5998-0

PO/TRH,181/010/09.11.2004



TMD nr 208/2004

Antidumpningsåtgärder
Slutlig antidumpningstull för okouméplywood (kryssfaner) med ursprung i
Folkrepubliken Kina

Den slutgiltiga antidumpningstullen som införts genom rådets förordning (EG) nr 1942/2004 (EUT nr L 336,
12.11.2004) tas ut vid import av okouméplywood som förtullas enligt Taric-nummer 4412 13 10 10. De tillämpade
tullsatserna, som trädde i kraft den 13 november 2004, är följande:

Tillverkare Tullsats % Taric-tilläggsnr

Nantong Zongyi Plywood Co.,
Ltd Xingdong Town, Tongzhou
City, Jiangsu Province,
Folkrepubliken Kina 9,6 A526

Zhejiang Deren Bamboo-Wood
Technologies Co., Ltd Linhai
Economic Development Zone,
Zhejiang, Folkrepubliken Kina 23,5 A527

Zhonglin Enterprise (Dangshan)
Co., Ltd Xue Lou Miao Pu,
Dangshan County, Anhui
Province 235323, Folkrepubliken
Kina 6,5 A528

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd
North of Ganyao Town, Jiashan,
Zhejiang Province,
Folkrepubliken Kina 17,0 A529

Alla övriga företag 66,7 A999

Tillämpning av individuella tullsatser förutsätter att en giltig faktura som uppfyller kraven i bilagan nedan visas upp.

Beloppen som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 123/2004) uppbärs som
slutgiltiga och beloppen som överstiger den slutliga antidumpningstullen frisläpps.

Antidumpningsåtgärder vid import av vågar från Taiwan

Genom rådets förordning (EG) nr 1941/2004 (EUT nr L 336, 12.11.2004) har en översyn av antidumpningstullar vid
import av elektroniska vågar (Taric-koodi 8423 81 50 10) med ursprung i Taiwan avslutats. Översynen gällde en ny
exportör, Charder Electronic Co., Ltd. De gällande antidumpningstullarna förblir oförändrade. För import som
registrerats enligt förordning 2034/2003 (se TMD nr 249/2003) skall en retroaktiv tull på 13,4 procent uppbäras.

Förordningen trädde i kraft den 13 november 2004.



Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, 184/010/15.11.2004

BILAGA

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 i förordningen måste innehålla en förklaring som är undertecknad av en
anställd vid företaget och innehåller följande:

1) Den anställdes namn och funktion vid det företag som utfärdat fakturan.

2) Följande förklaring: Jag intygar härmed att den [volym] okouméplywood som säljs på export till Europeiska
gemenskapen och som avses i denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [TARIC tilläggsnummer] i
[land]. Jag försäkrar att uppgifterna på denna faktura är fullständiga och korrekta.

3) Datum och underskrift.



TMD nr 209/2004

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i
november 2004
När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär
import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i november 2004, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den
penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i september 2004 i den medlemsstat
där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

För de nya medlemsstaterna som anslöt sig den 1 maj 2004 tillämpas som kompensationsränta den senaste ovan
nämnda räntan för en tidigare månad, om räntan för september månad inte offentliggjorts.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet 2,12 %

Danmark 2,21 %

Sverige 2,20 %

Storbritannien 4,95 %

Cypern 5,15 %

Lettland 4,14 %

Litauen 2,68 %

Malta 2,96 %

Polen 7,12 %

Slovakien 4,16 %

Slovenien 4,07 %

Tjeckien 2,72 %



Ungern 11,10 %

Estland 2,41 %

RV/MA, 170/010/12.11.2004



TMD nr 210/2004

El samt gas som distribueras genom naturgasnät -
ändringar i mervärdesskattelagen och i lagen om
undantag för landskapet Åland fr.o.m. 1.1.2005
Riksdagen gav den 29 oktober 2004 lagen om ändring av mervärdeskattelagen (935/2004) samt lagen om ändring av
lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdeskatte- och accisslagstiftningen (936/2004).

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2005. Med lagändringarna sätts i kraft EU-rådets direktiv 2003/92/EG av den
7 oktober 2003 om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller bestämmelserna om platsen för leverans av gas och
el.

De nya bestämmelserna gäller leveranser av el längs kabel samt av gas som distribueras genom naturgasnät.
Bestämmelserna tillämpas också på biogas och gas från biomassa samt på andra typer av gas, förutsatt att dessa gaser
tekniskt och utan risk kan matas in i och distribueras genom naturgasnät. Reformen gäller inte gas som säljs på flaska
eller andra immateriella nyttigheter som avses i artikel 5.2 i det sjätte mervärdesskattedirektivet.

Enligt den gällande mervärdesskattelagen är importen av el och gas från områden utanför gemenskapen skattepliktig.

Från och med den 1 januari 2005 beskattas leveransen av el och av gas som distribueras genom naturgasnät i det land
där köparen är etablerad eller i det land där el och gas konsumeras. Sålunda deklareras och betalas mervärdesskatten i
samband med månadsförfarandet också i sådana fall när dessa nyttigheter importeras från områden utanför EU. För
att undvika dubbel beskattning vid import av el och av gas som levereras genom naturgasnät uppbärs
mervärdesskatten inte i samband med förtullningen: enligt 94 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen befrias
importen av el och av gas som levereras genom naturgasnät från mervärdesskatt.

Eftersom alla varor som importeras från områden utanför gemenskapen alltid skall förtullas, skall importen av el och
av gas som distribueras genom naturgasnät också i fortsättningen anmälas till tullen. Vid export tillämpas ett
motsvarandeförfarande.

En justering föranledd av bestämmelserna om försäljarlandet vid leverans av el och av gas som levereras genom
naturgasnät har gjorts i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen.

Vid ikraftträdande av bestämmelserna tillämpas leveransprincipen.

RV/TNu, 186/010/17.11.2004

Bilaga:
Lagen om ändring av mervärdeskattelagen (935/2004)
Lagen om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdeskatte- och accisslagstiftningen
(936/2004)



TMD nr 211/2004

Poster som enligt 91 § i mervärdesskattelagen skall
ingå i skattegrunden vid import
1. Inledning

Mervärdesskatten vid import av varor (22 %, 17 % eller 8 %) skall beräknas på skattegrunden.

Enligt 88 § (29.12.1994/1486) i mervärdesskattelagen (30.12.1993/1501) utgörs skattegrunden för skatten på import
av en vara av varans tullvärde, om inte något annat stadgas i mervärdesskattelagen.

Bestämmelser om tullvärde ingår i artiklarna 28-36 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för
gemenskapen samt i artiklarna 141-181 i rådets förordning (EEG) nr 2454/93 om vissa tillämpningsföreskrifter för
tullkodexen (nedan kallad tillämpningskodexen).

I detta cirkulär behandlas endast bestämmelsen i mervärdesskattelagens 91 § (29.12.1995/1767), enligt vilken de
transport- och andra importkostnader som inkluderas i skattegrunden i vissa fall fastställs annorlunda än vid
fastställande av tullvärdet.

2. Att inkludera transport- och dylika kostnader i skattegrunden för
skatten på import

Allmänt

När tullvärdet bestäms, skall transport- och försäkringskostnaderna samt kostnaderna för hantering och lastning i
anslutning till transporten fram till den plats där varorna införs till gemenskapens tullområde (CIF ankomstort) enligt
artikel 32 i tullkodexen läggas till det pris som faktiskt har betalats eller skall betalas för varorna. I artikel 163 i
tillämpningskodexen bestäms hur platsen för införseln till gemenskapen fastställs för olika transportsätt.

När man däremot fastställer skattegrunden för mervärdesskatten på import, skall man i skattegrunden inkludera
alla de i 91 § i mervärdesskattelagen nämnda kostnaderna för transport, lastning, lossning och försäkring samt andra
kostnader i samband med import av varorna fram till den första i transportavtalet nämnda destinationsorten i
Finland.

Om det vid den tidpunkt då skyldighet att betala skatt uppstår är känt att varan transporteras till en annan
destinationsort inom gemenskapens område, inkluderas kostnaderna dock i skattegrunden fram till denna
destinationsort (91 §:n 2 mom. MomsL).

Destinationsorten framgår ofta av de fraktsedlar eller andra transportdokument som hänför sig till importen. Om
destinationsorten inte kan redas ut, kan den första platsen där lasten lossas betraktas som destinationsort. Denna
regel tillämpas såväl på transporter som ordnats av säljaren som transporter som ordnats av köparen.

Om tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala skatt gäller vad artikel 201-208 och 212-216 i tullkodexen
stadgar om tidpunkten för uppkomsten av tullskuld (87 § MomsL). Skyldigheten att betala tull uppstår bl.a. då
tullpliktiga varor överlåts till fri omsättning.

Om man efter fastställandet av förtullningsbeslutet måste göra tillägg till den skattegrund som angetts i
tulldeklarationen, skall en tilläggsräkning göras i fråga om förtullningen.

Mervärdesskatten återbärs inte på grund av ett beslut som gäller återbäring eller eftergift av tull enligt tullkodexen
eller på grund av ett beslut med anledning av besvär, om den skatt som har betalats på en importerad vara har kunnat
dras av enligt 10 kap. eller fås som återbäring enligt 122, 130 eller 131 § (100 § MomsL).

Om värdet av en tjänst enligt 91 § skall inkluderas i skattegrunden för en importerad vara, är försäljning av sådana
transport-, lastnings- och lossningstjänster samt av andra sådana tjänster som hänför sig till import av varor skattefri i



inhemsk mervärdesbeskattning (71 § 1 mom. 2 punkten MomL).

Kostnaderna fram till den första destinationsorten i Finland

I skattegrunden för skatten på import inkluderas alltså transport - och andra kostnader enligt 91 § i
mervärdesskattelagen fram till den första destinationsorten i Finland.

När man tillägger kostnader till skattegrunden skall man emellertid kontrollera om dessa redan ingår i varans tullvärde
eller inte. När tullvärdet inkluderar transportkostnaderna endast fram till ankomstorten i gemenskapen, tillägger man
till skattegrunden för mervärdesskatten på import de transport- och övriga kostnader som åsamkas av transporten från
ankomstorten till den i transportavtalet nämnda första destinationsorten i Finland.

Om transportkostnaderna fram till den första destinationsorten i Finland däremot redan ingår i tullvärdet, tilläggs de
inte till skattegrunden.

Kostnaderna fram till en annan destinationsort i Finland eller någon annanstans inom EU

När det vid den tidpunkt då skyldighet att betala skatt uppstår är känt att varan kommer att transporteras till en
annan destinationsort inom gemenskapen, inkluderas kostnaderna fram till denna ort i skattegrunden.
Bestämmelsen om detta i mervärdesskattelagens 91 § 2 mom. (29.12.1995/1767) trädde i kraft den 1 januari 1996. I
den regeringsproposition som gäller lagen (168/1995) konstateras att syftet med ändringen är att förenkla
skattebehandlingen av tjänsterna i samband med import.

Inkluderandet av kostnader i skattegrunden enligt 91 § 2 mom. i mervärdesskattelagen har emellertid vållat problem i
praktiken, eftersom kostnaderna för de tjänster som utförts eller kommer att utföras inte alltid är exakt kända vid den
tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppstår, fastän den andra destinationsorten i Finland eller någon annanstans
inom EU är känd. Detta för sin del har lett till en oenhetlig praxis i och med att man varit osäker på huruvida
kostnaderna skall debiteras som skattebelagda tjänster eller om de skall inkluderas i skattegrunden.

För att dessa kostnader fram till den andra destinationsorten i Finland eller någon annanstans inom EU skall kunna
inkluderas i skattegrunden när varan förtullas, måste deklaranten veta både vad som är den andra destinationsorten
och vilka tjänster som utförs och vilka kostnader som åsamkas av dem.

Därför anser Tullstyrelsen att deklaranten, när han förtullar varorna, med hjälp av tillgängliga uppgifter kan besluta
om han inkluderar dessa kostnader i skattegrunden eller inte. Kostnaderna läggs inte till skattegrunden i efterhand.

Om deklaranden inkluderar dessa kostnader i skattegrunden, borde deklaranten till den som utför tjänsten ge en
skriftlig utredning av att kostnaderna för tjänsten har inkluderats i skattegrunden.

3. Att inkludera speditionskostnader i skattegrunden för skatten på import

Speditionsräkningarna innehåller ofta många olika kostnadsposter. Utöver de poster som med stöd av bestämmelserna
om tullvärde skall ingå i tullvärdet innehåller speditionsräkningarna också kostnader som nämns i 91 § i
mervärdesskattelagen och kostnader som kan anses vara i lagrummet avsedda andra kostnader i samband med import.

Kostnader som ingår i speditionsräkningar inkluderas i regel i skattegrunden för skatten på import. Undantag utgör i
praktiken poster som vid förtullningstidpunkten inte är kända, t.ex. avgift för speditionsfirmans tjänster när firman
betalar momsen och tullen på sin kunds vägnar eller debitering för väntetiden i destinationslandet som ofta är känd
först efter förtullningen.

Speditionsräkningen kan i verkligheten uppta också sådana kostnadsposter som inte har ett nära samband med
importen. Om det av räkningen emellertid inte tydligt framgår att dessa kostnader inte hänför sig till importen, bör de
enligt Tullstyrelsens uppfattning inte skiljas åt för att beskattas som tjänster.

Om kunden emellertid vill att dessa kostnader inte beaktas när man räknar ut mervärdesskatten på importen, skall han
själv kunna separat ange vilka kostnader som inte ingår i skattegrunden för skatten på importen. Detta handlingssätt
gäller förstås också andra kunder än speditionsfirmor.

RV/MA/TNu, 182/010/18.11.2004



TMD nr 212/2004

Tullkvoter för fiskprodukter med ursprung i Norge
Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EG) nr 992/95 om öppnande och
förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och fiskprodukter med ursprung i Norge. Förordningen (EG)
nr 1920/2004; publicerad i EUT L 331/5.11.2004. Förordningen trädde i kraft den 6 november 2004 och tillämpas
från och med den 1 maj 2004.

Följande artikel skall införas i förordning (EG) nr 992/95:

"Artikel 2a

Från och med 2005 skall uttag ur tullkvoterna med löpnummer 09.0760 och 09.0763 upphöra den 15 oktober varje år.

Följande arbetsdag skall det kvarstående saldot av respektive kvot göras tillgängligt för import som deklareras från
och med den 1 oktober det året inom ramen för delkvoten med löpnummer 09.0778.

Från och med den 15 oktober varje år skall alla de uttag som senare returneras till följd av att de inte använts göras
tillgängliga endast för import som deklareras från och med den 1 oktober det året."

Bilagorna I och II skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen. Under punkt 2 i bilagan kommer
ändringar som berör tre löpnummer. De rätta Taric-numren är följande:

Löpnummer 09.0752: 0303 50 00 20 och 0303 50 00 10
Löpnummer 09.0756: 0304 90 22 20 och 0304 90 22 10
Löpnummer 09.0758: 1605 20 10 20, 1605 20 10 40 och 1605 20 10 91

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullverkets kvot- ja intrastatgrupp
Pirjo Nyberg, 23/787/04

Bilaga: EUT L 331, 5.11.04, s. 3-4



TMD nr 213/2004

Tullkvot för fiskprodukter med ursprung i Island
Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EG) nr 499/96 om öppnande och
förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för vissa fiskprodukter och för levande hästar med ursprung i Island.
Förordning (EG) nr 1921/2004; publicerad i EUT L 331/5.11.2004. Förordningen trädde i kraft den 5 november 2004
och den tillämpas från och med den 1 maj 2004.

I artikel 1 i förordningen (EG) nr 499/96 skall följande punkt 4 tilläggas:

" 4. Tullkvoten med löpnummer 09.0792 skall inte gälla för varor som deklareras för övergång till fri omsättning
under perioden 15 februari -15 juni. "

Bilagan skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning. Bilagan kommer att ändras. De riktiga Taric-numren
är följande:

Löpnummer 09.0792: 0303 50 00 20 och 0303 50 00 10

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullverkets kvot- och intrastatgrupp/
Pirjo Nyberg, 24/787/18.11.2004

Bilaga: EUT L 331, 5.11.04, s. 6,



TMD nr 214/2004

Tullkvoter för livsmedelsberedningar med ursprung i
Schweiz
Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om inrättandet för Schweiziska edsförbundet av vissa
medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa bearbetade jordbruksprodukter. Förordningen (EG) Nr
1923/2004; publicerad i EUT L 331/5.11.2004. Förordningen trädde i kraft den 6 november 2004 och tillämpas från
och med den 1 maj 2004.

De i bilagan uppräknade varorna med ursprung i Schweiz skall från och med den 1 maj till och med den 31 december
2004 vara föremål för den tullkvot som öppnats enligt de villkor som anges där.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullverkets kvot- och intrastatgrupp
Pirjo Nyberg, 25/787/04

Bilaga: EUT L 331, 5.11.04, s. 10, tabell



TMD nr 215/2004

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Antidumpningstullen på polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien har
utvidgats att även gälla polyetentereftalatfilm som sänds från Brasilien och
från Israel

Genom rådets förordning (EG) nr 1975/2004 (EUT nr L 342, 18.11.2004) har den slutgiltiga antidumpningstullen på
53,3 % utvidgats till att även gälla import av polyetentereftalatfilm som sänds från Brasilien eller från Israel, oavsett
om den deklareras ha sitt ursprung i Brasilien respektive Israel. De berörda Taric-numren är 3920 62 19 01, 3920 62
19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920
62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19
54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31 och 3920 62 90 92.

Antidumpningstull tas också ut på ovan nämnda import av polyetentereftalat med ursprung i Brasilien och Israel som
registrerats enligt förordning nr 284/2004 som trädde i kraft den 20 februari 2004 (se TMD nr 60/2004).

Antidumpningstull tillämpas emellertid inte om produkterna producerats av följande företag:

Producent: Taric-tilläggsnummer

Terphane Ltda, BR 101, km 101, City of
Cabo de Santo Agostinho, State of
Pernambuco, Brasilien A 569

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd
(1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim
2000, Natania South, 42504, POB 8380,
Israel A 570

Förordningen trädde i kraft den 19 november 2004.

Utjämningstullen som gäller polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien
har utvidgats att gälla också polyetentereftalatfilm som sänds från Brsilien
och Israel

Genom rådets förordning (EG) nr 1976/2004 (EUT nr L 342, 18.11.2004) har den slutgiltiga utjämningstullen på 19,1
% utvidgats till att även omfatta import av polyetentereftalatfilm avsänd från Brasilien eller Israel, oavsett om varorna
deklarerats ha sitt ursprung i Brasilien eller Israel. De berörda Taric-numren är 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920
62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19
31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54,
3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31 och 3920 62 90 92.

Utjämningstull uppbärs också vid import av ovan nämnda polyetentereftalatprodukter med ursprung i Brasilien eller
Israel som registrerats enligt förordning nr 283/2004, som trädde i kraft den 20 februari 2004 (se TMD nr 60/2004).

Utjämningstull tillämpas emellertid inte om produkterna producerats av följande företag:



Producent: Taric-
tilläggsnummer

Terphane Ltda, BR 101, km 101, City of Cabo de
Santo Agostinho, State of Pernambuco, Brasilien A 569

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987),
Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania
South, 42504, POB 8380, Israel A 570

Förordningen trädde i kraft den 19 november 2004.

Tillkännagivanden om antidumpningsförfaranden i C-serien av EUT

- ett antidumpningsförfarande (undersökning) har inletts beträffande import av vissa linor och kablar av järn eller stål
(KN-numren 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 och 7312 10 99) med ursprung i Republiken Korea
(EUT nr C 283, 20.11.2004).

- Om en översyn inte inleds kommer giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder (antidumpningstull) upphöra att
gälla den 15 juli 2005 vid import av polyesterstapelfibrer (KN-nummer 5503 20 00) med ursprung i Australien,
Indonesien och Thailand (EUT nr C 265, 28.10.2004).

- Om en översyn inte inleds kommer giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder (antidumpningstull) upphöra att
gälla den 15 juli 2005 vid import av cyklar (KN-numren 8712 00 10, 8712 00 30 och 8712 00 80) med ursprung i
Folkrepubliken Kina (EUT nr C 265, 28.10.2004).

- Om en översyn inte inleds kommer giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder (antidumpningstull) vid import av
etanolaminer (KN-numren 2922 11 00, 2922 12 00 och 2922 13 10) med ursprung i Förenta Staterna att löpa ut den
26 juli 2005 (EUT nr C 276, 11.11.2004).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, nr 189/010/22.11.2004



TMD nr 216/2004

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 8 november 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

HE-Puu Oy ( 1713038-9) Juuka 9272-6

MAK/TRH, 185/010/16.11.2004



TMD nr 217/2004

Omräkningskurser som skall tillämpas vid
fastställande av tullvärdet i december 2004
Tullstyrelsen fastställer med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) följande omräkningskurser som baserar sig på
artikel 35 i tullkodexen och artiklarna 168-171 i tillämpningsförordningen och som skall tillämpas vid fastställande av
tullvärdet på importerad vara. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland
under tiden 1.12. - 31.12.2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,2982 USD).

New York USD 1,2982

Montreal CAD 1,5421

London GBP 0,69835

Stockholm SEK 8,937

Oslo NOK 8,0975

Köpenhamn DKK 7,4129

Reykjavik ISK 83,83

Zürich CHF 1,5149

Tokyo JPY 135,36

Melbourne AUD 1,6549

Hongkong HKD 9,9457

Pretoria ZAR 7,5116

Jeddah SAR 4,813

Casablanca MAD 10,8216



Kuwait KWD 0,3789

Abu Dhabi AED 4,7341

Singapore SGD 2,1163

Bombay INR 54,669

Teheran IRR 11456,37

Kuala Lumpur MYR 4,9499

Beijing CNY 10,781

Bangkok THB 51,669

Wellington NZD 1,8281

Tunis TND 1,5901

Ankara TRL 1893100,0

Kairo EGP 8,1152

Moskva RUB 34,81

Budapest HUF 243,4

Prag CZK 30,978

Valetta MTL 0,4203

Nicosia CYP 0,5542

Tallinn EEK 15,4816

Riga LVL 0,6773



Vilnius LTL 3,4288

Warszawa PLN 4,2137

Bratislava SKK 38,943

RV/MA, 187/010/18.11.2004



TMD nr 218/2004

I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i
december 2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms skall det i december 2004 vid
omräkning av belopp som uttryckts i utländsk valuta användas samma omräkningskurser, som finns publicerade i
Tullstyrelsens cirkulär nr 187/010/18.11.2004. Dessa omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för
vilka en bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts i december 2004.

RV/MA, 188/010/18.11.2004



TMD nr 219/2004

Antidumpningsåtgärder
Antidumpningsåtgärderna vid import av ammoniumnitrat med ursprung i
Ryska federationen och Ukraina fortsätter

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1996/2004 (EUT nr L 344, 20.11.2004) fortsätts de antidumpningsåtgärder
som tillämpas vid import av ryskt och ukrainskt ammoniumnitrat (KN-nummer 3102 30 90 och 3102 40 90).

Åtaganden av nedan nämnda företag godtas fortsättningsvis, vilket innebär att företagens import är befriad från
antidumpningtull. Villkoret för befrielsen är en formbunden faktura (se TMD 126/2004, bilaga 3).

Land Företag Taric-tilläggsnr

Ukraina Ammoniumnitrat som OJSC Azot (Tjerkassy, Ukraina)
tillverkat och exporterat till den första oberoende
kund i gemenskapen som fungerar som importör A521

Ryska
federationen

Ammoniumnitrat som OJSC MCC Eurochem
(Moskva, Ryssland) tillverkat vid sin
produktionsanläggning JSC Nak Azot
(Novomoskovsk, Ryssland) och Cumberland Sound
Ltd (Tortola, Brittiska Jungfruöarna) eller Eurochem
Trading GmbH (Zug, Schweiz) sålt till den första
oberoende kund i gemenskapen som fungerar som
importör A522

Ryska
federationen

Ammoniumnitrat som Joint Stock Company Acron
(Velikij Novgorod, Ryssland) eller Joint Stock
Company Dorogobuzh (Verkhnedneprovsky,
Smolenskregionen, Ryssland) tillverkat och exporterat
till den första oberoende kund i gemenskapen som
fungerar som importör A532

Registreringsplikten för ovan nämnda import fortsätter till och med den 20 februari 2005.

Förordningen trädde i kraft den 21 november 2004 och tillämpas till och med den 20 maj 2005.

Antidumpningsåtgärderna vid import av kornorienterade, kallvalsade
plåtar och band med ursprung i Ryssland fortsätter

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1995/2004 (EUT nr L 344, 20.11.2004) fortsätts de antidumpningsåtgärder
som tillämpas vid import av ryska kallvalsade plåtar och band (KN-nummer 7225 11 00 och ex 7226 11 00).

Åtaganden av nedan nämnda företag godtas fortsättningsvis, vilket innebär att företagens import är befriad från
antidumpningtull. Villkoret för befrielsen är en formbunden faktura (se TMD 126/2004, bilaga 4).

Land Företag Taric-tilläggsnrRegistreringsskyldigheten för ovan nämnda import fortsätter till och med den 20 februari 2005.



Förordningen trädde i kraft den 21 november 2004 och tillämpas till och med den 20 maj 2005.

Antidumpningsåtgärderna vid import av kiselkarbid med ursprung i
Ukraina fortsätter

Genom kommissionens beslut nr 2004/782/EG (EUT nr L 344, 20.11.2004) fortsätts de antidumpningsåtgärder som
tillämpas vid import av ukrainsk kiselkarbid (KNnummer 2849 20 00).

Åtaganden av nedan nämnda företag godtas fortsättningsvis, vilket innebär att företagets import är befriad från
antidumpningtull. Villkoret för befrielsen är en formbunden faktura (se TMD 126/2004, bilaga 1).

Land Företag Taric-tilläggsnr

Ukraina Kiselkarbid tillverkad och exporterad av Open Joint
Stock Company Zaporozhsky Abrasivny Combinat,
Zaporozhye, Ukraina, till den första oberoende kund i
gemenskapen som fungerar som importör A 523

Beslutet trädde i kraft den 21 november 2004 och tillämpas till och med den 20 maj 2005.

Ny antidumpningsåtgärd

En partiell interimsöversyn av importen av viss aluminiumfolie (KN-nummer ex 7607 11 10) med ursprung i Ryssland
har inletts (EUT nr C 285, 23.11.2004).

Tilläggsuppgifter: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, 192/010/29.11.200



TMD nr 220/2004

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 16 november 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

UPM-Kymmene Oyj Walki
Wisa

(1041090-0) Pietarsaari 6254-7

MAK/TRH, 190/010/24.11.2004



TMD nr 221/2004

Tullstyrelsens beslut om redovisningsskyldigheter för
alkoholdrycker och tobaksprodukter i anslutning till
övervakning av proviantering
Nedan publiceras en nytt beslut genom vilket också luftfartygen görs redovisningsskyldiga. Därtill kan det
övervakande tullkontoret besluta om en förlängd redovisningsperiod.

Tullstyrelsen Föreskrift

Dnr
194/010/04

Datum
2.12.2004

Föreskriften grundar sig på
9 § 2 mom. (715/2003) tullagen
62 b § (714/2003) lagen om påförande av accis

Giltighetstid
1.1.2005-31.12.2008
Genom beslutet upphävs Tullstyrelsens föreskrift dnr
216/010/03 av den 11 december 2003 (TMD 267/2003)

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, rederier, flygbolag som idkar reguljär- och chartertrafik samt reguljär frakttrafik och
Aktiebolaget VR.

Redovisningsskyldiga

Redovisning som avses i detta beslut bör göras av:
- fartyg eller luftfartyg i sådan reguljär trafik som avses i punkt 2.2. i Tullstyrelsens beslut om
provianteringsförfarande dnr 121/010/03, 7.7.2003 (THT 150/2003);
- tåg som avses i 2 § 3 punkten i finansministeriets beslut om proviantering av vissa transportmedel samt om tullar på
vissa varor som enskilda personer inför (1723/1995).

Redovisning

Fartyg

Redovisning skall göras varje kalendermånad med tullblankett nr 105sr-04 (Redovisning av obeskattade varor), om
inte det övervakande tullkontoret fastställt en längre redovisningsperiod. Redovisningen skall skickas elektroniskt till
Sjötrafikcentralen vid Åbo tull senast den 18 dagen följande månad, om inte annat överenskommits med
Sjötrafikcentralen. Den förlängda redovisningsperioden kan vara högst ett kvartal av kalenderåret.

Luftfartyg och tåg

Redovisning skall göras varje kalendermånad om inte det övervakande tullkontoret fastställt en längre
redovisningsperiod. Redovisningen skall skickas elektroniskt till det övervakande tullkontoret senast den 18 dagen
följande månad om inte annat överenskommits med det övervakande tullkontoret. Det övervakande tullkontoret kan
besluta om redovisningens form och innehåll enligt redovisningsbehoven samt besluta att man i stället för en



luftfartygsspecifik redovisning gör en redovisning för alla flygturer som ett flygbolag gjort under
redovisningsperioden. En förlängd redovisningsperiod kan vara högst ett kalenderår.

Skattefrihet för svinn ombord

Skattefritt svinn skall deklareras i samband med redovisningen för den redovisningsperiod under vilken svinnet
upptäckts i fartyget. I Tullstyrelsens meddelanden nr 185/2003 behandlas hur skattepliktigt svinn skall deklareras.

TVE/AOL, 194/010/2.12.2004



TMD nr 222/2004

Ändringar i GSP-ordningen från början av år 2005
Tillämpningstiden för den nu gällande förordningen (EG) nr 2501/2001 om GSP-ordningen har förlängts tills slutet av
år 2005 genom rådets förordning (EG) nr 2211/2003 (EUT L 332, 19.12.2003). Förordning 2211/2003 trädde i kraft
den 22 december 2003 (TMD 22/2004).

Indragning och återinförande av tullförmåner från och med början av år
2005

Indragningar (gradering) och återinföranden (degradering) av tullförmåner från början av år 2005 har verkställts
genom kommissionens förordning (EG) nr 2331/2003 (EUT L 346, 31.12.2003). Förordning 2331/2003 träder i kraft
den 1 januari 2005.

Förmånsländer för vilka något produktområde inte längre skall omfattas av förmåner från början av år 2005 är
följande: Brasilien, Kina, Mexiko, Pakistan, Ryssland och Thailand (BILAGA 3 i TMD 22/04).

Förmånsländer för vilka något produktområde skall återinföras till att omfattas av förmåner från början av år 2005 är
följande: Brasilien, Indien och Thailand (BILAGA 4 i TMD 22/04).

Förmånsländer för vilka alla de tullförmåner som tidigare i enlighet med kolumn D dragits in på grund av liten import
skall återinföras (artikel 12.3) är följande: Argentina, Brunei, Chile, Costa Rica, Filippinerna, Iran, Colombia, Kuwait,
Macao, Mauritius, Ukraina, Uruguay och Vitryssland (BILAGA 4 i TMD 22/04).

Exempelvis i fråga om Ukraina och Vitryssland tas produktområdena II och XXVI inte alls i beaktande i den allmänna
ordningen (kolumn C, bilaga I i förordning nr 2501/2001). Sådana produktområden som lämnats utanför ordningen
återinförs inte till att omfattas av förmånen på grund av liten import.

Som bilaga III till förordning nr 2331/2003 finns den i sin helhet förnyade land- och produktområdespecifika bilaga I
till förordning nr 2501/2001 som tillämpas från och med den 1 januari 2005. I bilagan har de ovan nämnda land- och
produktområdespecifika förändringarna av förmåner tagits i beaktande.

Timor-Leste (Östtimor)

Förenta Nationerna (FN) har lagt till följande land i förteckningen över minst utvecklade länder: Timor-Leste
(Östtimor), TL. Länder som av FN utses till minst utvecklade utvecklingsländer är berättigade till en förmånligare
tullbehandling än andra utvecklingsländer (EBA) i GSP-ordningen.

Kommissionen har genom sin förordning (EG) nr 1828/2004 (EUT L 321, 22.10.2004) av den 21 oktober 2004 ändrat
GSP-förordningen (2501/2001) så att Timor-Leste (Östtimor) har lagts till i förteckningen över minst utvecklade
länder som omfattas av specialarrangemang. Förordning 1828/2004 trädde i kraft den 25 oktober 2004.

Mera information i ärendet ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

RV/LL, 193/010/30.11.2004



TMD nr 223/2004

Mexiko, rekommendationer gällande ursprungsintyg
För att underlätta tillämpningen av frihandelsavtalet mellan gemenskapen och Mexiko (TMD 122/2000) har man
tillsammans med Mexiko kommit överens om gemensamma förklarande anmärkningar. Anmärkningarna har
tillämpats sedan den 1 maj 2001 (EGT C 128, 28.4.2001, TMD 136/01).

Den förklarande anmärkningen gällande artikel 17 i avtalets ursprungsregler och avvisande av varucertifikat EUR.1
av tekniska skäl har publicerats i EUT C 40, 14.2.2004 (TMD 65/04). Denna förklarande anmärkning har tillämpats
både i gemenskapen och i Mexiko sedan den 15 februari 2004.

Kommissionen har dessutom i oktober 2004 gett gemenskapens tulladministrationer och aktörer praktiska anvisningar
om beviljandet av varucertifikat EUR.1 och om upprättandet av fakturadeklarationer. Med hjälp av dessa
rekommendationer försöker man säkerställa att man i Mexiko inte automatiskt skulle avvisa ursprungsintyg "av
tekniska skäl".

Allmän rekommendation

Både varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer skall skrivas på engelska eller spanska. Om detta inte är
möjligt, bör exportören låta göra en fri översättning av ursprungsintyget till engelska eller spanska och skicka denna
till importören.

Rekommendationer gällande ifyllandet av varucertifikat EUR.1

1. I punkt 1 av varucertifikatet skall exportörens namn och fullständiga adress alltid antecknas. Exportörens land
skall också alltid anges.

2. I punkterna 2 och 4 av certifikatet skrivs ordet "gemenskapen". Man skall alltså fästa uppmärksamhet vid att man i
punkt 2 och 4 av varucertifikatet inte skall nämna endast medlemsstaten, utan alltid också gemenskapen eller
endast gemenskapen.

3. Man skall lämna de valfria punkterna 3, 6 och 10 av varucertifikatet tomma om de uppgifter som skall anges i dem
inte är exakta. De mexikanska myndigheterna kan avvisa varucertifikaten om punkterna har fyllts i med ofullständiga
och/eller felaktiga uppgifterna. Kommissionen rekommenderar därför att man inte fyller i dessa tre valfria punkter.

4. Varorna skall beskrivas tillräckligt detaljerat i punkt 8 av certifikatet, och om möjligt på samma sätt som i
fakturan. Före varje produkt antecknas ett ordningsnummer och i tillämpliga delar förpackningarnas anteckningar
och nummer. De mexikanska myndigheterna jämför ofta varubeskrivningen i punkt 8 med den i fakturan.

5. I punkt 8 av certifikatet antecknas varans varukod, alltid endast med fyra siffror. På så sätt undviker man
eventuella tolkningsskillnader gällande varans exakta varukod.

Rekommendationer om att upprätta fakturadeklarationer

1. En fakturadeklaration skall endast upprättas på faktura, följesedel, konossement eller packsedel som gjorts i
gemenskapen. En fakturadeklaration skall alltså inte upprättas på övriga "kommersiella dokument" som beviljats i
gemenskapen.

2. Godkända exportörer bör fästa uppmärksamhet vid att man i fakturadeklarationer skall anteckna det av tullen
beviljade tillståndsnumret exakt rätt. En handling som uppger den ungefärliga uppbyggnaden av alla
tillståndsnummer som beviljas i gemenskapens medlemsländer har skickats till de mexikanska myndigheterna.

Nummer på tillstånd som beviljas i Finland består numera av följande delar: landkod med två bokstäver/löpande
nummer/tullkontorets nummer. Exempel på tillståndsnummer: FI/632/110.

Mera information i ärendet ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.



RV/LL, 193/010/30.11.2004



TMD nr 224/2004

Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
december 2004
Tullstyrelsen fastställer med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) och artikel 171 i tillämpningsförordningen för
tullkodexen följande ändrade omräkningskurser. Dessa omräkningskurser skall tillämpas, om inte annat meddelas, på
varor som i Finland under tiden 15 -31 december 2004 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Reykjavik ISK 79,2

Montreal CAD 1,6221

Melbourne AUD 1,7426

RV/MA, 199/010/9.12.2004



TMD nr 225/2004

Ändringar till i 20 § bilskattelagen avsedda
omräkningskurser i december 2004
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms, skall det vid omräkning av belopp
som uttryckts i utländsk valuta användas samma ändrade omräkningskurs, som publicerats i Tullstyrelsens cirkulär nr
199/010/04. Denna ändrade omräkningskurs skall användas vid beskattning av fordon för vilka en
bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts under tiden 15 -31 december 2004.

RV/MA, 200/010/9.12.2004



TMD nr 226/2004

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i
december 2004
När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär
import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i december 2004, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den
penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i oktober 2004 i den medlemsstat där
den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet 2,15 %

Danmark 2,21 %

Sverige 2,21 %

Storbritannien 4,90 %

Cypern 5,15 %

Lettland 4,20 %

Litauen 2,69 %

Malta 2,96 %

Polen 6,89 %

Slovakien 4,26 %

Slovenien 4,10 %

Tjeckien 2,67 %

Ungern 11,09 %



Estland 2,41 %

RV/MA, 201/010/13.11.2004



TMD nr 227/2004

Överföring från anmälningskontoret; översättningsfel i
den finska tillämpningskodexen
Artikel 512.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (tillämpningskodexen) tillämpas när varor som anmälts
till suspensiva arrangemang med ekonomisk verkan överförs från anmälningstullkontoret till tillståndshavarens eller
operatörens anläggningar eller till platsen för användningen. I den finskspråkiga artikeln 512.2 talas det på grund av
ett översättningsfel om överföringar från ankomsttullkontoret (saapumistoimipaikka) till ovan nämnda anläggningar.
Varorna och tulldeklarationen skall dock alltid visas upp vid det anmälningskontor som enligt tillståndet är behörigt
att ta emot deklarationer som gäller hänförandet av varorna till tullförfarandet.

När varor hänförs t.ex. till tullagerförfarandet, skall både varorna och tulldeklarationen visas upp vid det
anmälningstullkontor som angetts i tullagertillståndet. När Tullen godkänner och tar emot tulldeklarationen, skall
uppläggaren genast överföra varorna till tullagret, vars kod anges i fält 49 på tulldeklarationen.

JS/HS, 196/010/7.12.2004



TMD nr 228/2004

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter på firmans egen begäran avförts ur den förteckning som
Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Fr.o.m. 1.12.2004

VPU Pukutehdas Oy (0146860-9) Hämeenlinna 8032-5

Fr.o.m. 2.12.2004

ELI Logistics Oy (1579946-8) Elimäki 4056-8

MAK/TRH, 198/010/07.12.2004



TMD nr 229/2004

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av
administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) vid
export, import, T-transitering, styrkande av varors
gemenskapsstatus (T2L/T2LF) och vid tullagring
fr.o.m. 1.1.2005
Anvisningarna i TMD nr 181/2004 för ifyllande av export-, import-, transiterings- och tullagerdeklarationer samt för
styrkande av gemenskapsstatus (T2L/T2LF) med administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) preciseras och
korrigeras enligt följande:

Nationella förfarandekoder, kodförteckning 0027

Kodförteckning 0027 ändras på följande sätt

Koder som stryks:

D30 Överlåtelse till fri omsättning av varor som hänförts till förfarandet för temporär import
och som skall ställas ut eller användas på offentliga arrangemang så att sådana
taxeringsgrunder används som är tilllämpliga på varorna vid den tidpunkt då deklarationen
för överlåtelse till fri omsättning godkänns. (TillK 582, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

7FC EU-import över skattegränsen - Från annat område i EU än Finland till Åland (L om
undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen 18 §)

7FD EU-import över skattegränsen- Från annat område i EU utanför skattegränsen till finska
fastlandet ellet till Åland (L om undantag för landskapet Åland i fråga om
mervärdesskatte- och accislagstiftningen 18 §)

7FF Nedsatt skattesats tillämplig vid skattegränsförfarandet på konstverk, samlarförmål och
antikviteter (L om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och
accislagstiftningen 18 §)

7PE Naturgas i elproduktion (L om accis på elström och vissa bränslen 21 § 1.3)

7AL Vidarebefordran av varor via Finland till ett annat gemenskapsland / i ett fall enligt 2 § 4
mom. L om oljeskyddsfonden (R.2658/87, MomsL 94 b §, L om oljeskyddsfonden 2 § 4
mom.)

Koder som läggs till:

Tullfrihetsförordning

3RL Import i förväg av flyttgods som tillhör en person som kommer att flytta sin stadigvarande



boningsort till gemenskapen (TfriF 8, MomsL 94.1.12)

3RM Import i förväg av flyttgods som tillhör en person som lämnar ett tredje land för
yrkesmässiga plikter (TfriF 8, MomsL 94.1.12)

Nationella koder

7AL Vidarebefordran av varor via Finland till ett annat gemenskapsland / i ett fall enligt 2 § 4
mom. L om oljeskyddsfonden (R.2658/87, MomsL 94 b §, L om oljeskyddsfonden 2 § 4
mom.)

7AM Elström som levereras till en nätinnehavares nät (MomsL 94.1.2 §)

7EC Reservdelar och utrustning för luftfartyg vid uppvisande av luftvärdighetsintyg ((EG) nr
1146/2002, MomsL 94.1.9 §)

7ED Andra luftfartyg, reservdelar och utrustning som avses i 70 § i MomsL (MomsL 94.1.9 §)

7EE End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - annan än fartygsbyggnadsförmån - överföring
till ett momsfritt lager (TK 21, MomsL 72h.1.2)

7EF End-use - förenklat tillståndsförfarande - annan än fartygsbyggnadsförmån - överföring
till ett momsfritt lager (TK 21, MomL 72h.1.2)

Ändringar i kodförklaringar:

7PC Naturgas i industriell produktion i accisfritt bruk (L om accis på elström och vissa
bränslen 21 § 1.1, L om accis på flytande bränslen 2 §, MomsL 94.1.2 §)

7PD Naturgas i accispliktigt bruk (L om accis på elström och vissa bränslen 1 §, MomsL
94.1.2 §)

7RA Returvaror som levererats skattebelagda (TK 185, MomsL 94.1.18)

7RB Returvaror som levererats skattefritt (TK 185, MomsL 1.1.2)

Ikraftträdande

Nationella förfarandekoder

Ändringarna i nationella förfarandekoder, också de som meddelats i TMD 181/2004, träder i kraft i samband med att
ITU:s andra fas inleds den 14 december 2004, utom koden 7AM, som kan användas först fr.o.m. den 1 januari 2005.

Koder för dokument



Vid angivande av PortNet-ankomstnummer (fält 40) har man tidigare använt koden PNU som i TMD 181/2004
ersattes med MNS (kommissionens förordning 2286/2003). Också denna kod används fr.o.m. början av ITU:s andra
fas 14.12.2004.

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga och Tullstyrelsens SAD-expert

TULLDISTRIKT EXPORT IMPORT TRANSITERING TULLAGRING

Östra Eija Vuorinen
t. 020 492 5024

Airi Peutere
t. 020 492
5021

Asko Sara-aho
t. 020 492 5108

Päivi Husu
t. 020 492 7661

Norra Sirpa Keinänen
t. 020 492 8031

Ritva Rasmus
t. 020 492
8028

Topi Virkkala
t. 020 492 8025

Topi Virkkala
t. 020 492 8025

Västra Minnaleena
Lehikoinen
t. 020 492 4063

Eino Ylinen
t. 020 492
4043

Markku Laine
t. 020 492 4071

Kerstin
Reinikainen
t. 020 492 4249

Ålands Kari Niskala
t. 020 492 6027

Carola
Hartman-
Söderlund
t. 020 492
6057

Tapani Siven
t. 020 492 6044

Ann-Catrin
Nyholm
t. 020 492 6052

Södra Merja-Riitta
Leskio
t. 020 492 1730

Leila Alasalmi
t. 020 492
1063

MarjoSaastamoinen
t. 020 492 1314

Matti Simula
t. 020 492 1079

Tullstyrelsen Virpi Kantola,
t. 020 492 2475

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@tulli.fi.

TVE/JS, 195/010/7.12.2004

Obs! Ändring i förteckningen över förfarandeansvariga (TMD 181/2004): Den ansvariga för tullagringen på Åland är
Ann-Catrin Nyholm, tfn 020 492 6052.



TMD nr 230/2004

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Antidumpningstullen på import av vissa rördelar av järn och stål med
ursprung i Folkrepubliken Kina har utvidgats att även gälla vissa rördelar
som avsänts från Indonesien och Sri Lanka

Genom rådets förordningar (EG) nr 2052/2004 och 2053/2004 (EUT nr L 355, 1.12.2004) har antidumpningstullen på
58,6 procent utvidgats att omfatta även import av rördelar av järn och stål (KN-numren ex 7307 93 11, ex 7307 93
19, ex 7307 99 30 och ex 7307 99 90), som avsänts från Indonesien och Sri Lanka, oavsett om de deklarerats för
Tullen med ursprung i Indonesien eller Sri Lanka. Förordningarna trädde i kraft den 2 december 2004.

Antidumpningstull tas också ut för import av ovan nämnda rördelar med ursprung i Indonesien och Sri Lanka. Denna
import har registrerats enligt förordningarna 395/2004 och 396/2004, som trädde i kraft den 4 mars 2004 (se TMD nr
72/2004). Registreringsskyldigheten upphör.

Slutliga antidumpningstull kommer fortsättningsvis att tas ut på import av
ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina

Den slutliga antidumpningstullen, som tagits i bruk genom rådets förordning (EG) nr 2074/2004 (EUT nr L 359,
4.12.2004), tas ut vid import av ringpärmsmekanismer enligt KN-nummer ex 8305 10 00. De tillämpade tullarna
bibehålls. Förordningen tillämpas under fyra år räknat från den 5 december 2004 då den trädde i kraft.

Rättelse i EUT angående förordning om kisel med ursprung i Ryssland

I Europeiska unionens officiella tidning nr L 361 av den 8 december 2004 ingår en rättelse av förordningen som gäller
import av kisel med ursprung i Ryssland. Befrielsen från antidumpningstull förutsätter en åtagandefaktura (se TMD nr
111/2004, bilaga) vars punkter 8 och 9 har ändrats som följer:

"8) Namnet på den första självständiga kunden i gemenskapen, till vilken fakturan utfärdas direkt av
försäljningsföretaget.

9) Namnet på den tjänsteman i försäljningsföretaget som har utfärdat fakturan samt följande undertecknade
deklaration:

Jag intygar härmed att försäljning för direkt export till Europeiska unionen av de varor som omfattas av denna faktura
sker inom ramen för och enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [företagets namn] och genom [beslut &]
godtagits av Europeiska kommissionen. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."

Ändring av antidumpningsåtgärder (ändring av företagets namn) som
tillämpas på import av furfurylalkohol med ursprung i Folkrepubliken
Kina

Vid tillämpning av antidumpningstullar enligt förordning nr 1905/2003 (TMD nr 239/2003) på import av
furfurylalkohol (Taric-nummer 2932 13 00 90) med ursprung i Folkrepubliken Kina har företagsnamnet Zhucheng
Huaxiang Chemical Co. Ltd., som tidigare använts i förordningen, enligt kommissionens tillkännagivande ändrats till
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Ltd. Taric-tilläggsnumret A 441 förblir oförändrat.

Ändring av antidumpnings- och utjämningsåtgärder (ändring av
företagets namn) som tillämpas vid import av polyetentereftalatfilm med



ursprung Indien

Enligt kommissionens tillkännagivande har namnet Jindal Polyester Limited, som tidigare använts i förordningarna nr
2597/1999 och 1676/2001 (TMD 252/1999 och TMD 227/2001) om tillämpning av antidumpnings- och
utjämningsåtgärder på import av polyetentereftalatfilm med ursprung Indien (KN-numren ex 3920 62 19 och ex 3920
62 90), ändrats till namnet Jindal Poly Films Limited. Taric-tilläggsnumret A 030 förblir oförändrat.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- en partiell interimsöversyn har inletts avseende de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av integrerade
elektroniska kompaktlysrör (KN-nummer ex 8539 31 90) med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT nr C 301,
7.12.2004).

- översyn med tanke på en eventuell förlängning har inletts vid giltighetstidens utgång av utjämningsåtgärder som
tillämpas på import av film av polyetentereftalat (PET-film), KN-numren ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90, med
ursprung i Indien (EUT nr C 306, 10.12.2004).

Antidumpings- och utjämningsförfaranden för vilka giltighetstiden
kommer att löpa ut

- komissionen har avslutat den påskyndade översynen som gällde det indiska företaget Nestor Pharmaceuticals
Limited. Den slutgiltiga utjämningstullen som tillämpas på import av vissa bredspektrumantibiotika (KN-numren ex
2941 10 10, ex 2941 10 20 och ex 2941 90 00) med ursprung i Indien kvarstår på samma nivå som tidigare (EUT nr L
359, 4.12.2004).

- om inte en översyn inleds kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstullarna) att upphöra den 11 augusti
2005 vid import av varmvalsade platta produkter av olegerat stål (KN-numren ex 7208 51 och ex 7208 52) med
ursprung i Folkrepubliken Kina, Indien och Rumänien. Samtidigt upphör antidumpningsåtgärderna (åtagandena) som
berör det indiska företaget (EUT nr C 305, 9.12.2004).

- om inte en översyn inleds kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstullarna) att upphöra den 19 augusti
2005 på import av rördelar av aducerat gjutjärn (KN-nummer ex 7307 19 10) med ursprung i Brasilien,
Folkrepubliken Kina, Japan, Sydkorea och Thailand (EUT nr 305, 9.12.2004).

Mera uppgifter: Minna Raitanen, tfn. 020 492 2419

HS/MSR, nr 202/010/13.12.2004



TMD nr 231/2004

Tullstyrelsen Föreskrift

  

Dnr Datum

209/010/04 16.12.2004

Författningsgrund
Artikel 97.2 b i tullkodexen

Giltighetstid
1.1.2005 - 31.12.2005

Målgrupper
Tulldistrikten, provianteringsföretag

Tullstyrelsens beslut om förlängning av övergångstiden
för nationella transiteringar gällande produkter som
transiteras i samband med proviantering
Tiden för ibruktagandet av det datoriserade transiteringssystemet (NCTS) i Europeiska unionen gick ut för godkända
aktörer den 1 april 2004. En aktör som har velat verka som godkänd avsändare eller mottagare efter den 31 mars
2004 har varit tvungen att efter detta datum kontakta tullmyndigheten elektroniskt. Oberoende av deadlinen
godkände Tullstyrelsen genom sitt beslut nr 55/010/04 (TMD 201/2003) nationella T-transiteringar med en
SAD-blankett fram till den 31 december 2004. Efter detta datum måste NCTS-systemet användas vid alla
transiteringar, både nationella och internationella.

Tullstyrelsen förlänger övergångsperioden fram till den 31 december 2005 för nationella transiteringar av de
produkter som enligt rådets direktiv 97/78/EG skall transiteras från ursprungslagret (provianteringslager för livsmedel)
till bestämmelsehamnen.

Tulldistrikten kan på ansökan bevilja tillstånd för ovan nämnda övergångstid för sådana provianteringsföretag som har
haft ett sådant tillstånd för nationella transiteringar som nämns i TMD 201/03 under punkt 2.2. Vid förenklat
förfarande skall då SAD-blankett användas som transiteringsdokument.

Mera information:

Tullstyrelsen: Henrik Lindström, tfn 02049 22224
Södra tulldistriktet: Marjo Saastamoinen, tfn 02049 21314
Västra tulldistriktet: Markku Laine, tfn 02049 24071
Östra tulldistriktet: Asko Sara-aho, tfn 02049 25108
Norra tulldistriktet: Topi Virkkala, tfn 02049 28025
Ålands tulldistrikt: Tapani Sivén, tfn 02049 26044

TVE/JS, 209/010/16.12.2004



TMD nr 231/2004

Tullstyrelsen Föreskrift

  

Dnr Datum

211/010/04 17.12.2004

 

Författningsgrund

Artikel 62.1 i tullkodexen
Artikel 212.1 och 212.3 i tillämpningskodexen
Bilaga 37 i tillämpningskodexen

 

Giltighetstid:

1.1.2005 - tills vidare

 

Målgrupperna:

De som idkar import- och exporthandel med obearbetat virke
samt tulldistrikten

Omräkningskoefficienter som skall användas vid
angivande av extra mängdenhet för obearbetat virke
I import- och exportdeklarationerna för varukoderna 4403 20 11, 4403 20 19, 4403 20 31, 4403 20 39, 4403 20 91,
44 03 20 99, 4403 99 51, 4403 99 59 och 4403 99 95 (obearbetet virke) skall den extra mängdenheten fr.o.m. den 1
januari 2005 anges i kubikmeter barkat virke. Vid omräkningen av obarkat mätt virke till barkat virke används
följande koefficienter:

Sågtimmer av furu (4403 20 31) 0,88

Massaved av furu (4403 20 39) 0,87

Sågtimmer av gran (4403 20 11) 0,90

Massaved av gran (4403 20 19) 0,88



Sågtimmer av björk (4403 99 51) 0,89

Massaved av björk (4403 99 59) 0,87

Sågtimmer av asp (4403 99 95) 0,89

Massaved av asp (4403 99 95) 0,88

Sågtimmer av lärkträd (4403 20 91) 0,79

Massaved av lärkträd (4403 20 99) 0,86

TVE/JS, 211/010/17.12.2004



TMD nr 233/2004

De mest efterfrågade prisklasserna för cigarretter och
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt
beskattningvärden för tobaksprodukter vid
icke-kommersiell införsel
Med stöd av 3 mom. i texten till accistabellen i lagen om tobaksaccis (1470/94, ändrad genom 1203/95, 1226/1999,
922/2001 och 497/2002) har Tullstyrelsen som den mest efterfrågade prisklassen för cigarretter fastställt 4,00 euro/20
st och för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter 2,85 euro/30 g (95 euro/kg).

Dessutom har Tullstyrelsen med stöd av 9 § 2 mom. i ovan nämnda lag fastställt genomsnittliga detaljhandelspriser,
dvs. beskattningsvärden, för andra tobaksprodukter som förs in i landet för annat än kommersiellt ändamål:

cigarrer - vägande över 3 g 3,58 euro/st

- vägande högst 3 g 4,75 euro/10 st

pip- och cigarrettobak 6,70 euro/40 g

cigarrettpapper i
detaljhandelsform

20,00 euro/1000 st

annan produkt innehållande
tobak

5,90 euro/50 g

Dessa beskattningsvärden och mest efterfrågade prisklasser för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till
cigarretter tillämpas från den 1 januari 2005.

RV/KMK, 204/010/15.12.2002



TMD nr 234/2004

Uppföljning i realtid av säkerheter vid transitering
I Finland övergår man under första kvartalet 2005 till uppföljning i realtid av säkerheter vid transitering i det
datoriserade transiteringssystemet (NCTS). Vid uppföljning i realtid av säkerheter gör man för varje transitering en
engångsreservering ur det referensbelopp som fastställts i tillståndet att använda samlad säkerhet.
Engångsreserveringen frisläpps för ny användning när avgångstullkontoret får ankomstmeddelandet från
bestämmelsetullkontoret.

I samband med beviljande av tillståndet att använda samlad säkerhet vid transitering fastställer garantitullkontoren
tillsammans med den huvudansvarige för transitering både referensbeloppet och engångsreserveringen. Vid
bedömning av storleken på referensbeloppet och engångsreserveringen skall man beakta att nya transiteringar inte
kan påbörjas när referensbeloppet blivit helt reserverat. När det visar sig att referensbeloppet inte räcker till skall
beloppet fastställas på nytt.

Ändring av praxis

Till följd av uppföljningen i realtid av säkerheter skall garantitullkontoren under januari-februari 2005 revidera
tillstånden att använda samlad säkerhet vid transitering samt de säkerhetsintyg som hänför sig till dem (TC31 och
TC33). Till huvudansvariga för transitering skickas en kod och ett säkerhetsreferensnummer som används vid
uppföljning av säkerheter (GRN = Guarantee Reference Number) samt fastställs storleken på engångsreserveringen.

Därtill meddelar garantitullkontoren från vilket datum den huvudansvarige skall använda det nya referensnumret och
koden. Efter detta datum godkänns den tidigare säkerhetsreferensen inte längre.

Uppgifterna skickas per rekommenderat brev till den person som angetts som kontaktperson i ansökan om tillståndet
att använda samlad säkerhet vid transitering. Det rekommenderade brevet sänds med mottagningsbevis.

Den huvudansvarige kan meddela garantitullkontoret flera personer som har rätt att byta och motta koder.

Säkerhetsintygen TC31 och TC33

När en transitering påbörjas skall den huvudansvarige meddela tullen säkerhetsreferensnumret (GRN) och koden.
Godkända avsändare anger uppgifterna i sitt transiteringsdeklarationsmeddelande. I fall av avbrott i Tullens system,
då transiteringen påbörjas enligt normalt transiteringsförfarande med användning av ett reservsystem, skall den
huvudansvarige se till att säkerhetsintyget visas upp vid avgångstullkontoret.

Ändringar som gäller godkända avsändare

Meddelandet som i det datoriserade transiteringsystemet innehåller transiteringsdeklarationen (FITDEC) kommer att
ändras. Ändringarna kommer att föras in i NCTS-materialet på Tullens webbplats senast i början av januari. Företag
som utför testningar gällande godkända avsändare den 12 januari 2005 eller därefter, kommar samtidigt att testa
meddelandets nya funktioner.

Nuvarande godkända avsändare skall ta transiteringsdeklarationsmeddelandets nya funktioner i bruk vid en tidpunkt
som meddelas senare. Ibruktagandet skall ske samtidigt hos Tullen och kunderna, annars blir det avbrott i
meddelandetrafiken.

Begrepp

Referensbelopp = belopp som motsvarar skatterna på de varor som transiteras under en vecka
Engångsreservering = genomsnittligt belopp som säkerhetssystemet reserverar för en transitering
Kod = kod med fyra tecken som säkerställer den huvudansvariges rätt att använda säkerheten i fråga. Skall anges när
transitering påbörjas.



Reservsystem = transitering enligt det gamla transiteringssystemet (OTS=old transit system) med enhetsdokument,
dvs. SAD-blankett

Kontaktpersoner i fråga om säkerheter

Södra tulldistriktet Reijo Nyman, tfn 020 492 1076
Östra tulldistriktet Helena Toroi, tfn 020 492 5030
Norra tulldistriktet Topi Virkkala, tfn 020 492 8025
Ålands tulldistrikt Tapani Siven, tfn 020 492 6044
Västra tulldistriktet Markku Laine, tfn 020 492 4071
e-post: fornamn.efternamn@tulli.fi

Kontaktperson för testningar

Anu Kujansuu Tullstyrelsen, tfn 020 492 2238
e-post: fornamn.efternamn@tulli.fi

JR/Hel, 206/010/16.12.2004



TMD nr 235/2004

Nedläggning av tullkontor och speditionens
adb-förtullning
Tullen lägger ner åtta tullkontor den 1 januari 2005. Bland dessa tullkontor är det Forssa tull i Södra tulldistriktet, S:t
Michels och Varkaus tullar i Södra tulldistriktet samt Kankaanpää och Kristinestads tullar i Västra tulldistriktet som
omfattas av förfarandet med speditionens adb-exportförtullning enligt TMD 225/02. Enligt förfarandet är det möjligt
att avge förenklade exportdeklarationer per e-post till de tullkontor som nämns i bilaga 1 nedan.

I den uppdaterade bilagan 1 nedan har nedläggningarna beaktats och de berörda tullkontoren strukits. I fortsättningen
(fr.o.m.1.1.2005) skickas de förenklade exportdeklarationerna och de kontrollistor som fungerar som kompletterande
deklarationer i stället för de nedlagda tullkontoren till de ersättande tullkontor som tulldistriktet anvisat. I den
kompletterande tulldeklarationen för årets sista förtullningsperiod används emellertid till den 31 december 2004
koden för det tullkontor som läggs ned.

Speditionsfirmorna skall hos tulldistriktet reda ut vilket tullkontor som i fortsättningen används i stället för ett nedlagt
tullkontor.

JR/UTa, 203/010/14.12.2004

Bilaga 1: Tullkontor dit förenklade exportdeklarationer kan skickas per -post

Tulldistriktets namn
och kod

Tullkontorets
namn

Tullkod Service-
ställets
kod

Tullkontorets
användarkod

E-postadress

Södra tulldistriktet
11

Krämertsskog* 13 metsavie metsala.vienti@tulli.fi

Haxböle* 13 16 metsavie metsala.vienti@tulli.fi

Snarvägen* 13 25 metsavie metsala.vienti@tulli.fi

Västra hamnen* 14 merivie meri.vienti@tulli.fi

Sumparn* 14 22 merivie meri.vienti@tulli.fi

Södra hamnen* 14 26 merivie meri.vienti@tulli.fi

Flygtullen* 18 lentovie lento.vienti@tulli.fi



Borgå 19 porvie porvoo.vienti@tulli.fi

Sköldvik 19 20 skoldvie skoldvik.vienti@tulli.fi

Ingå 14 28 inkoovie inkoo.vienti@tulli.fi

Hangö 39 hankovie hanko.vienti@tulli.fi

Hangö frihamn 39 38 hankovap hankovap.vienti@tulli.fi

Lovisa 42 loviivie loviisa.vienti@tulli.fi

Valkom 42 43 valkovie valko.vienti@tulli.fi

Tavastehus 82 hameevie hameenlinna.vienti@tulli.fi

Lahtis 88 lahtivie lahti.vienti@tulli.fi

* E-postförfarandet är tills vidare inte möjligt på alla tullkontor. Om bruket av förfarandet skall man komma separat
överens med tulldistriktet.

Västra tulldistriktet
30

Åbo 30 turkuvie turku.vienti@tulli.fi

Nådendal 33 naantvie naantali.vienti@tulli.fi

Nystad 35 uusivie uusikaupunki.vienti@tulli.fi

Björneborg 75 porivie pori.vienti@tulli.fi

Mäntyluoto 75 76 mantyvie mantyluoto.vienti@tulli.f

Raumo 77 raumavie rauma.vienti@tulli.fi

Vasa 70 vaasavie vaasa.vienti@tulli.fi

Karleby 62 kokkovie kokkola.vienti@tulli.fi



Jakobstad 65 pietavie pietarsaari.vienti@tulli.fi

Kaskö 71 kaskivie kaskinen.vienti@tulli.fi

Seinäjoki 74 seinavie seinajoki.vienti@tulli.fi

Tammerfors 80 tampevie tampere.vienti@tulli.fi

Jyväskylä 86 jkylavie jyvaskyla.vienti@tulli.fi

Ålands tulldistrikt
36

Mariehamn 36 Omfattas inte av förfarandet

Norra tulldistriktet
50

Torneå 50 tornivie tornio.vienti@tulli.fi

Kemi 53 kemivie kemi.vienti@tulli.fi

Rovaniemi 54 rovanvie rovaniemi.vienti@tulli.fi

Uleåborg 56 ouluvie oulu.vienti@tulli.fi

Brahestad 59 raahevie raahe.vienti@tulli.fi

Kajana 57 kajaavie kaajani.vienti@tulli.fi

Vartius 58 vartivie vartius.vienti@tulli.fi

Östra tulldistriktet
95

Villmanstrand 95 lprvie lappeenranta.vienti@tulli.fi

Kotka 45 ktkvie kotka.vienti@tulli.fi



Fredrikshamn 48 hamvie hamina.vienti@tulli.fi

Kuopio 92 kuovie kuopio.vienti@tulli.fi

Nyslott 94 slinvie savonlinna.vienti@tulli.fi

Joensuu 97 jsuuvie joensuu.vienti@tulli.fi

Vainikkala 40 vainivie vainikkala.vienti@tulli.fi

Vaalimaa 49 vaalivie vaalimaa.vienti@tulli.fi

Kouvola 89 kouvovie kouvola.vienti@tulli.fi

Idensalmi 91 iisalvie iisalmi.vienti@tulli.fi

Imatra 96 pelkovie pelkola.vienti@tulli.fi

Niirala 87 niiravie niirala.vienti@tulli.fi

Nuijamaa 99 nuijavie nuijamaa.vienti@tulli.fi



TMD nr 236/2004

ITU 2 och tullförfaranden med ekonomisk verkan
Fas 2 av det integrerade förtullningssystemet har tagits i drift den 14 februari 2004. Fas 2 omfattar bl.a.
tullförfarandena med ekonomisk verkan. Detta medför vissa omställningar för tillståndssökande och för verksamheten
vid tulldistrikten.

I fråga om tullförfarandena med ekonomisk verkan skall man beakta följande:

Sedvanligt tillståndsförfarande

Edi-hemtullen är ett godkänt tullkontor för hänförande av varor till ett tullförfarande (anmälningskontor) eller för
avslutande av ett förfarande (avslutningskontor), fastän detta inte skulle ha angivits i tillståndet. Gällande tillstånd
behöver inte ändras på grund av detta.

Anmälningskontoret och avslutningskontoret kan i tillstånden vara angivna på tulldistriktnivå. Sålunda kan vilket som
helst tullkontor beläget inom ifrågavarande distrikt verka som ett anmälningskontor. I fråga om avslutningskontoret
skall man följa bestämmelserna om exporttullkontor, om inte något annat tullkontor än det som angetts i
bestämmelserna om exporttullkontor speciellt fastställts som avslutningskontor i tillståndet.

Förenklat tillståndsförfarande

Med Tullstyrelsens cirkulär 72/010/4.4.1997, som har publicerats i TMD nr 99/97, har tullkontorens befogenheter
preciserats så att det är tulldistrikten som vid förenklat förfarande ger tillstånd för tillämpning av aktiv och passiv
förädling. Av övervakningsskäl har man som ett tilläggsvillkor haft att samma tullkontor skall ha hand om anmälning
till förfarandet samt om övervakning och avslutning av förfarandet.

I och med att ITU tas i bruk är det möjligt att upphäva ovan nämnda tilläggsvillkor och att i större utsträckning ta i
bruk ett förenklat tillståndsförfarande vid aktiv och passiv förädling. Därigenom kan anmälning till förfarandet samt
avslutning och övervakning av förfarandet handhas av skilda tullkontor och dessa kan också vara belägna inom olika
tulldistrikt.

Ett förenklat tillståndsförfarande kan tills vidare inte tillämpas vid aktiv förädling om man som kriterium för
ekonomiska villkor använder koden 01 (i fråga om importvaror som inte nämns i bilaga 73 till tillämpningskodexen
och när koden 30 inte tillämpas), utan varuhavaren måste ha ett sedvanligt tillstånd beviljat av Tullstyrelsen.
Tullstyrelsen meddelar senare om möjligheten att bevilja tillstånd genom att använda förenklat tillståndsförfarande på
ovan nämnda kriterium.

Övervakningstullkontoret

När förenklat tillståndsförfarande tillämpas skall övervakningstullkontoret anges i tulldeklarationen och i
förtullningsbeslutet på tullkontorsnivå. En förteckning över tullkontoren med behörighet att verka som
övervakningstullkontor i de olika tulldistrikten finns i bilagan nedan.

När ett sedvanligt tillstånd söks skall övervakningstullkontoret anges på tullkontorsnivå. Tulldistriktet kan emellertid
inom ramen för sin egen arbetsfördelning hänföra övervakningen av förfarandet till något annat tullkontor inom
distriktet än till det som angetts i tillståndet.

Eftersom ett tullkontor kan ha förordnats att övervaka tullförfarandet med ett förenklat tillstånd som beviljats inom
ett annat tulldistrikt skall övervakningstullkontoren ur förtullningssystemet plocka fram uppgifter om de tillstånd som
de skall övervaka. Distrikten bör ge anvisningar till sina övervakningstullkontor till exempel om de behövliga
åtgärderna och om hur ofta ovan nämnda uppgifter skall plockas fram.

JS/RAS, 207/010/16.12.2004



Bilaga: Tullförfaranden med ekonomisk verkan, tullkontoren som övervakar förfarandet

Södra tulldistriktet

FI005000 Helsingfors, Ranta-aura

FI006100 Borgå tull

FI015300 Frakttullen, Vanda

FI109001 Hangö, Frihamn

FI131100 Tavastehus tull

FI151000 Lahtis tull

FI079000 Lovisa tull

Östra tulldistriktet

FI534200 Villmanstrands tull

FI494600 Fredrikshamn tull

FI483100 Kotka tull

FI826750 Niirala tull

FI801000 Joensuu tull

FI706200 Kuopio tull

FI542700 Vainikkala tull

FI452000 Kouvola tull

FI542300 Nuijamaa tull

FI556100 Imatra tull

FI499300 Vaalimaa tull



Västra tulldistriktet

FI201000 Åbo tull

FI651700 Vasa tull

FI331000 Tammerfors tull

Norra tulldistriktet

FI921000 Brahestad tull

FI904000 Uleåborgs tull

FI941000 Kemi tull

FI954001 Tornio tull

FI994900 Kilpisjärvi tull

FI994400 Kivilompolo tull

FI999500 Karigasniemi tull

FI999800 Utsjoki tull

FI998002 Näätämö tull

FI998001 Raja-Jooseppi tull

FI998000 Ivalo tull

FI989200 Salla tull

FI939990 Kuusamo tull

FI889300 Vartius tull

FI874000 Kajaani tull

FI961000 Rovaniemi tull



Ålands tulldistrikt

FI221000 Mariehamns tull



TMD nr 237/2004

Bevarande av kopior på importlicenser för
jordbruksprodukter med rätt till förmånsbehandling
Jord- och skogsbruksministeriet har underrättat Tullstyrelsen om kommissionens förordning (EG) nr 1741/2004 (L
311, 8.10.2004), med vilken förordningen (EG) nr 1291/2000 ändras så att ett stycke läggs till som punkt 5 till artikel
50. Enligt stycket skall det tullkontor som godtar deklarationen för övergång till fri omsättning bevara en kopia av den
licens eller det utdrag som uppvisats och som berättigar till förmånsbehandling.

Med en importlicens som berättigar till förmånsbehandling avses vilken som helst importlicens för jordbruksprodukter
(AGRIM) som berättigar till nedsättning av den normala tullen. Sålunda skall kopior bevaras av alla importlicenser
med kvoter och därtill av sådana standardimportlicenser mot vilka någon tullförmån beviljas (till exempel s.k.
schweizerostar). Kravet gäller emellertid inte licenser som enligt gemenskapslagstiftningen skall kontrolleras på annat
sätt (bananer).

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2005 och uppbevarandet av kopior av licenser som berättigar till
förmånsbehandling skall påbörjas samma dag. Tullstyrelsens revisionsenhet meddelar senare om fortsatta åtgärder.

Mera information: Minna Kinnari, tfn 020 492 2404

RAS/MK, 40/20.12.2004



TMD nr 238/2004

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 19 november 2004 förordning (EG) nr 1989/2004 (EUT nr L
344/2004) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. Förordningen
träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 20 november 2004.
Den tillämpas således på varor som tullklareras den 10 december 2004 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader.

RV/HRO,197/010/9.12.2004

Bilaga: EUT nr L 344, 20.11.2004, s. 6-7



TMD nr 239/2004

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Ändring av förordningen om slutlig antidumpningstull på koks av stenkol i
bitar med en diameter över 80 mm med ursprung i Folkrepubliken Kina

Den slutliga antidumpningstullen vid import av koks av stenkol (Taric-nummer 2704 00 19 10) med ursprung i
Folkrepubliken Kina (TMD 249/2000) kommer genom rådets förorodning (EG) nr 2117/2004 (EUT nr L 367/2004,
14.12.2004) att vara upphävd fram till den 15 december 2005. Förordningen trädde i kraft den 15 december 2004.

Ändring av förordningen om import av sänglinne av bomull med ursprung
i Indien

Genom rådets förorodning (EG) nr 2143/2004 (EUT nr L 370, 17.12.2004) har utjämningstullen vid import av
sänglinne av bomull (Taric-numren 6302 21 00 81, 6302 21 00 89, 6302 22 90 19, 6302 31 10 90, 6302 31 90 90 och
6302 32 90 19) ändrats.

Produkterna som tillverkats av nedan nämnda företag omfattas av en tull på 7,6 procent (Taric-tilläggsnummer A
498):

Alps Industries Ltd Ghaziabad

Ambaji Marketing Pvt. Ltd Ahmedabad

At Home India Pvt. Ltd New Delhi

Balloons New Delhi

Bhairav India International Ahmedabad

G-2 International export Ltd Ahmedabad

Harimann International Mumbai

Kabra Brothers Mumbai

Mohan Overseas (P) Ltd New Delhi

Pradip Overseas Pvt. Ltd Ahmedabad

Sarah Exports Mumbai



S.P.Impex Indore

Synergy Mumbai

Texmart Import export Ahmedabad

Valiant Glass Works Private
Ltd

Mumbai

Förordningen trädde i kraft den 18 december 2004.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som kommer att upphöra

Om ingen översyn inleds, kommer

- antidumpningsåtgärderna (tulluppbörd) vid import av flusspat (Taric-numren 2529 21 00 10 och 2529 22 00 10) med
ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 27 september 2005 (EUT nr C 309, 15.12.2004).

- antidumpningsåtgärderna (tulluppbörd) vid import av TV-kamerasystem (Taric-koodi 8525 30 90 10) med ursprung i
Japan att upphöra den 30 september 2005 (EUT nr C 309, 15.12.2004).

- antidumpnings- och utjämningsåtgärderna (tulluppbörd) vid import av termoplastiskt gummi av styrenbutadien-
styren-typ (Taric-numren 4002 19 00 10, 4002 99 10 10 och 4002 99 90 91) med ursprung i Taiwan att upphöra den
23 september 2005 (EUT nr C 312, 17.12.2004)

- antidumpningsåtgärderna (tulluppbörd) vid import av karmamid- och ammoniumnitratlösningar (Taric-nummer 3102
80 00 00) med ursprung i Algeriet, Vitryssland, Ryssland och Ukraina att upphöra den 23 september 2005. Samtidigt
upphör antidumpningsåtgärderna (åtaganden) gentemot ett algeriskt företag (EUT nr C 312, 17.12.2004).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

HS/MSR, 208/010/20.12.2004



TMD nr 241/2004

Autonoma importkvoter för textil- och
beklädnadsprodukter från Nordkorea samt Serbien
och Montenegro år 2005
I kommissionens förordning (EU) nr 2171/2004, som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning L 371/04
av den 18 december 2004, stadgas om ensidiga importkvoter för textilier och kläder som skall tillämpas år 2005.
Kvoterna gäller produkter med ursprung i Nordkorea samt Serbien och Montenegro. Förordningen träder i kraft den 1
januari 2005.

En maximikvantitet gällande varje kategori och land har fastställts för importörers kvotansökningar. Kvantiteterna
räknas upp i bilagan nedan.

Varje importör som redan har utnyttjat minst 50% av den kvantitet som han tilldelats får lämna in en ny ansökan om
importlicens för samma kategori och land. Kvantiteterna i ansökan får inte överstiga de kvantiteter som anges i
bilagan.

Beviljade importlicenser är i kraft i nio månader, dock högst till och med den 31 december 2005. Tullstyrelsen kan på
importörens begäran förlänga giltighetstiden för importlicenser med tre månader, om minst 50 % av kvantiteten enligt
licensen har använts då förlängningen begärs. Förlängd tid kan högst beviljas till och med den 31 mars 2006.

Ansökan om importlicens görs med tullblankett 654sr-04. Kvoterna beviljas i enlighet med ansökningarnas ankomsttid
i den ordning som kommissionen har tagit emot medlemsstaternas meddelanden om enskilda importörers ansökningar.
Medlemsstaterna kan lämna in tillståndsansökningar till kommissionen från och med den 4 januari 2005 kl 10.00 lokal
tid i Bryssel.

Medlemsstaternas myndigheter kan bevilja importlicenser efter det att kommissionen har fastställt kvoterna endast
om importören kan bevisa att ett köpekontrakt existerar.

RAS/MSR, 41/2004, 20.12.2004

Bilaga

Maximikvantiteter som andra än traditionella importörer kan ansöka om

Land Kategori Enhet Fastställd
maximikvantitet

Nordkorea 1 kg 10 000

2 kg 10 000

3 kg 10 000

4 st 10 000

5 st 10 000

6 st 10 000



7 st 10 000

8 st 10 000

9 kg 10 000

12 par 10 000

13 st 10 000

14 st 10 000

15 st 10 000

16 st 10 000

17 st 10 000

18 kg 10 000

19 st 10 000

20 kg 10 000

21 st 10 000

24 st 10 000

26 st 10 000

27 st 10 000

28 st 10 000

29 st 10 000

31 st 10 000

36 kg 10 000



37 kg 10 000

39 kg 10 000

59 kg 10 000

61 kg 10 000

68 kg 10 000

69 st 10 000

70 st 10 000

73 st 10 000

74 st 10 000

75 st 10 000

76 kg 10 000

77 kg 5 000

78 kg 5 000

83 kg 10 000

87 kg 10 000

109 kg 10 000

117 kg 10 000

118 kg 10 000

142 kg 10 000

151A kg 10 000



151B kg 10 000

161 kg 10 000

Serbien och Montenegro (1) 1 kg 20 000

2 kg 20 000

2 a kg 10 000

3 kg 10 000

5 st 10 000

6 st 10 000

7 st 10 000

8 st 10 000

9 kg 10 000

15 st 10 000

16 st 10 000

67 kg 10 000

(1) Inbegripet Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.



TMD nr 241/2004

Tullkvot på spannmål av havre bearbetad på annat
sätt (KN-nummer 1104 22 98)
Kommissionen har utfärdat förordning (EG) nr 2094/2004 om öppnande och förvaltning av en tullkvot på 10 000 ton
spannmål av havre bearbetad på annat sätt enligt KN-nummer 1104 22 98. Förordningen finns publicerad i EUT L
362/9.12.2004. Förordningen trädde i kraft den 16 december 2004 och tillämpas från och med den 1 juli 2005.

Gemenskapen har per regleringsår och från och med den 1 januari 1996 fastställt en tullkvot för i rubriken nämnda
spannmål av havre. Fram till regleringsåret 2004/2005 förvaltas denna tullkvot genom importlicenser. Från och med
regleringsåret 2005/2006 tillämpas vid förvaltningen av nämnda tullkvot en kronologisk ordning enligt datum på
tulldeklarationen (first come first served) och ett nytt löpnummer tas i bruk för kvoten.

Tullkvoten enligt bilagan nedan skall öppnas för varje regleringsår som löper från den 1 juli till den 30 juni.
Tullkvoterna förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 308 a, 308 b och 308 c i förordning (EEG) nr 2454/93.
Import av spannmål av havre inom ramen för den tullkvot som avses i artikel 1 skall inte omfattas av kravet på
uppvisande av importlicens.

Förordning (EG) nr 2369/96 upphävs.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullverkets kvot- och intrastatgrupp/
Pirjo Nyberg, 27/787/20.12.2004

Bilaga: EUT L 362, 9.12.2004, sid. 13, tabell



TMD nr 242/2004

Tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter och viner:
Kroatien och Makedonien
Komissionen har utfärdat förordning (EG) nr 2088/2004 om ändring av förordning (EG) nr 2497/2001 och förordning
nr 2597/2001 avseende tullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Republiken Kroatien och för
vissa viner med ursprung i Republiken Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Republiken Slovenien.
Förordningen finns publicerad i EUT L 361/8.12.2004. Förordningen trädde i kraft den 8 december 2004 och
tillämpas från den 1 maj 2004.

Bilagan till förordning (EG) nr 2497/2001 ersätts med texten i bilaga I till denna förordning.

Förordningen (EG) nr 2597/2001 ändras som följer:

1) Titeln skall ersättas med följande:

"om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa viner med ursprung i Republiken Kroatien och f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien."

2) Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

1. När viner som förtecknas i bilagan och som har ursprung i Republiken Kroatien eller f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien övergår till fri omsättning i gemenskapen, skall de befrias från tull inom gränserna för de årliga
gemenskapstullkvoter som anges i bilagan och i enlighet med de villkor som fastställs i denna förordning.

2. Om något av de berörda länderna betalar exportbidrag för de aktuella produkterna bör tullbefrielsen inom ramen
för de tullkvoter som fastställs (nedan kallade tilläggsprotokoll om vin ) dras in för detta land. "

----

4) Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. De individuella tullkvoter för viner med ursprung i Kroatien som nämns i del I till bilagan under löpnummer
09.1588 skall höjas årligen.

2. De årliga höjningar som nämns i punkt 1 får endast ske under förutsättning att minst 80 % av de individuella
tullkvoter som fastställts för föregående år har använts.

Kommissionen skall undersöka vilka volymer som används varje år och anta bestämmelser för att genomföra
nödvändiga anpassningar av volymerna för Kroatien."

5) Bilagan skall ersättas med bilaga II till denna förordning.

De kvantiteter som i enlighet med förordning (EG) nr 2497/2001 och förordning (EG) nr 2597/2001 har övergått till
fri omsättning i gemenskapen sedan den 1 januari 2004 och som omfattas av tullkvoterna med löpnummer 09.1581,
09.1582, 09.1583, 09.1584, 09.1585, 09.1586, 09.1588, 09.1589, 09.1558 och 09.1559 skall när denna förordning
träder i kraft räknas av mot respektive tullkvot som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2497/2001 och
förordning (EG) nr 2597/2001, ändrad genom denna förordning.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Tullverkets kvot- och intrastatgrupp/
Pirjo Nyberg, 26/787/04



Bilaga: EUT L 361, 8.12.2004, s. 6-9



TMD nr 243/2004

Omräkningskurser som skall tillämpas vid
fastställande av tullvärdet i januari 2005
Tullstyrelsen bekräftar med stöd av 7 § (1240/01) tullagen (1466/94) följande omräkningskurser som baserar sig på
artikel 35 i tullkodexen och artiklarna 168-171 i tillämpningsförordningen och som skall tillämpas vid fastställande av
tullvärdet på importerad vara. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland
under tiden 1.1. - 31.1.2005 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,334 USD).

New York USD 1,334

Montreal CAD 1,6393

London GBP 0,69605

Stockholm SEK 8,9905

Oslo NOK 8,254

Köpenhamn DKK 7,4151

Reykjavik ISK 80,59

Zürich CHF 1,5382

Tokyo JPY 138,57

Melbourne AUD 1,7282

Hongkong HKD 10,2343

Pretoria ZAR 7,3235

Jeddah SAR 4,9474

Casablanca MAD 10,839



Kuwait KWD 0,3894

Abu Dhabi AED 4,8654

Singapore SGD 2,1645

Bombay INR 54,689

Teheran IRR 11793,98

Kuala Lumpur MYR 5,0859

Beijing CNY 11,0773

Bangkok THB 51,588

Wellington NZD 1,857

Tunis TND 1,6145

Ankara TRL 1860200,0

Kairo EGP 8,3299

Moskva RUB 34,76

Budapest HUF 244,51

Prag CZK 30,213

Valetta MTL 0,4209

Nicosia CYP 0,5553

Tallinn EEK 15,4816

Riga LVL 0,6857



Vilnius LTL 3,4288

Warszawa PLN 4,0468

Bratislava SKK 38,25

RV/MA, 219/010/23.12.2004



TMD nr 244/2004

I 20 § bilskattelagen avsedda omräkningskurser i
januari 2005
När det i bilskattelagen (1482/94) avsedda beskattningsvärdet för fordon bestäms skall det i januari 2005 vid
omräkning av belopp som uttryckts i utländsk valuta användas samma omräkningskurser, som finns publicerade i
Tullstyrelsens cirkulär nr 219/010/23.12.2004. Dessa omräkningskurser skall användas vid beskattning av fordon för
vilka en bilskattedeklaration avges eller borde ha avgetts i januari 2005.

RV/MA, 220/010/23.12.2004



TMD nr 245/2004

Tullstyrelsen Föreskrift

  

Dnr Datum

212/010/04 22.12.2004

Författningsgrund
Art. 61 c i tullkodexen
Art. 225 i tillämpningskodexen
4 § 2 mom. i tullagen

Giltighetstid
11.1.2005 - tills vidare
Genom föreskriften upphävs Tullstyrelsens föreskrift dnr 34/010/03 av den 11 mars 2003 (TMD nr 65/2003)

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, flygresenärer, flygbolag

Tullstyrelsens beslut om tullklarering av incheckat
bagage i samband med inrikes anslutningsflyg vid
Helsingfors-Vanda flygplats
Incheckat bagage, dvs. bagaget i ett luftfartygs lastrum, tillhörande resenärer från ett land utanför EU kan vid
Helsingfors-Vanda flygplats flyttas till ett anslutningsflyg inom Finland utan att resenärerna behöver föra dem genom
tullkontrollen. Om det i bagaget ingår mera medförda varor än vad som utan tull eller andra skatter eller avgifter får
införas eller om det i bagage finns varor som är underkastade införselrestriktioner eller varor som är avsedda för
försäljning, skall passagerarna efter ankomsten anmäla sådana varor muntligt till tullen på följande platser:

- vid tullkontrollen för handbagage, om passageraren anlänt till Finland direkt från ett område utanför EU: eller
- vid tullens telefon- eller servicetjänst, om passageraren anlänt till Finland från ett område utanför EU via ett
EU-land.

Tullen fattar ett förtullningsbeslut på basis av den muntliga anmälan:

- omedelbart vid Helsingfors-Vanda flygplats, om beslutet kan fattas innan anslutningsflyget avgår; eller
- vid den flygplats i Finland dit passageraren är på väg, om tullen tillåter detta;
eller
-senare, så att passageraren avhämtar beslutet från ett överenskommet tullkontor eller så att beslutet skickas till
passageraren per post.

Passagerarna kan ha på ovan nämnda sätt anmälda varor i sin besittning, fastän varorna inte frigjorts från
tullövervakning, om det inte är fråga om kommersiell import. Varorna frigörs från tullövervakning, när tullräkningen
för dem betalats.

Om det vid en tullkontroll hos en passagerare påträffas varor som inte anmälts till tullen på ovan nämnda sätt, stannar
varorna i tullen tills tullräkningen för dem betalats.

Om införseln av varorna kräver tillstånd och om passageraren inte har tillståndet vid deklarationstillfället, stannar
varorna i tullen tills tillståndet visas upp.



Tullen kan alltid vid behov antingen vid Helsingfors-Vanda flygplats eller vid destinationsflygplatsen granska de varor
som flyttas över till ett anslutningsflyg .

TVE/JS, 212/010/22.12.2004



TMD nr 246/2004

Tullstyrelsen Föreskrift

  

Dnr Datum

215/010/04 22.12.2004

Författningsgrund
40 § 2 mom. i bilskattelagen

Giltighetstid
1.1.2005 - 31.12.2005

Målgrupper
Tulldistrikten, registrerade bilskatteskyldiga samt fordonsimportörer som meddelat att de ansöker om status som
registrerad bilskatteskyldig

Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom.
bilskattelagen
Tullstyrelsen har med stöd av 40 § 2 mom. i bilskattelagen fastställt perioder för vilka en bilskattedeklaration enligt 40
§ 3 mom. skall avges. Deklarationsperioderna i varje kalendermånad är följande:

1:a perioden den 1 -10 dagen
2:a perioden den 11 - 20 dagen
3:e perioden den 21- sista dagen i månaden.

Avgivande av bilskattedeklarationen

Registrerade skattskyldiga skall avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter
utgången av perioden. Om den sista deklararionsdagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller
midsommarafton eller helgfri lördag, kan deklarationen enligt 5 § lagen om beräknande av laga tid ännu inlämnas den
första vardagen därefter.

Förfallodag för skatt

Skatterna som påförts under en deklarationsperiod debiteras med en periodräkning, som skall betalas inom 10 dagar
efter dateringen i räkningen. Om förfallodagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller
midsommarafton eller helgfri lördag, kan skatten ännu betalas den första vardagen därefter.

RV/AI, 215/010/22.12.2004

Bilaga: Perioder och onlämningsdagar för bilskattedeklarationer i maskinläsbar form

Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. bilskattelagen

1:a perioden den 1 - 10 dagen
2:a perioden den 11 - 20 dagen
3:e perioden den 21 - sista dagen i månaden

Tullstyrelsens cirkulär 215/010/04, 22.12.2005.



Registrerade skattskyldiga skall avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter
utgången av perioden.

Bilskatteperiod Sista
inlämnings-dag
för period-
deklarationen

Fastställda
dagar för
fakturerings-
körning

Datum på
räkningen

Förfallodag

1.-10.1.2005 20.1.2005 21.1.2005 24.1.2005 3.2.2005

11.-20.1.2005 31.1.2005 1.2.2005 2.2.2005 14.2.2005

21.-31.1.2005 10.2.2005 11.2.2005 14.2.2005 24.2.2005

1.-10.2.2005 21.2.2005 22.2.2005 23.2.2005 7.3.2005

11.-20.2.2005 2.3.2005 3.3.2005 4.3.2005 14.3.2005

21.-28.2.2005 10.3.2005 11.3.2005 14.3.2005 24.3.2005

1.-10.3.2005 21.3.2005 22.3.2005 23.3.2005 4.4.2005

11.-20.3.2005 30.3.2005 1.4.2005 4.4.2005 14.4.2005

21.-31.3.2005 11.4.2005 12.4.2005 13.4.2005 25.4.2005

1.-10.4.2005 20.4.2005 21.4.2005 22.4.2005 2.5.2005

11.-20.4.2005 2.5.2005 3.5.2005 4.5.2005 16.5.2005

21.-30.4.2005 10.5.2005 11.5.2005 12.5.2005 23.5.2005

1.-10.5.2005 20.5.2005 23.5.2005 24.5.2005 3.6.2005

11.-20.5.2005 30.5.2005 1.6.2005 2.6.2005 13.6.2005

21.-31.5.2005 10.6.2005 13.6.2005 14.6.2005 27.6.2005

1.-10.6.2005 20.6.2005 21.6.2005 22.6.2005 4.7.2005



11.-20.6.2005 30.6.2005 1.7.2005 4.7.2005 14.7.2005

21.-30.6.2005 11.7.2005 12.7.2005 13.7.2005 25.7.2005

1.-10.7.2005 20.7.2005 21.7.2005 22.7.2005 1.8.2005

11.-20.7.2005 1.8.2005 2.8.2005 3.8.2005 15.8.2005

21.-31.7.2005 10.8.2005 11.8.2005 12.8.2005 22.8.2005

1.-10.8.2005 22.8.2005 23.8.2005 24.8.2005 5.9.2005

11.-20.8.2005 30.8.2005 1.9.2005 2.9.2005 12.9.2005

21.-31.8.2005 12.9.2005 13.9.2005 14.9.2005 26.9.2005

1.-10.9.2005 20.9.2005 21.9.2005 22.9.2005 3.10.2005

11.-20.9.2005 30.9.2005 3.10.2005 4.10.2005 14.10.2005

21.-30.9.2005 10.10.2005 11.10.2005 12.10.2005 24.10.2005

1.-10.10.2005 20.10.2005 21.10.2005 24.10.2005 3.11.2005

11.-20.10.2005 31.10.2005 1.11.2005 2.11.2005 14.11.2005

21.-31.10.2005 10.11.2005 11.11.2005 14.11.2005 24.11.2005

1.-10.11.2005 21.11.2005 22.11.2005 23.11.2005 5.12.2005

11.-20.11.2005 30.11.2005 1.12.2005 2.12.2005 12.12.2005

21.-30.11.2005 12.12.2005 13.12.2005 14.12.2005 27.12.2005

1.-10.12.2005 20.12.2005 21.12.2005 22.12.2005 2.1.2006

11.-20.12.2005 30.12.2005 2.1.2006 3.1.2006 13.1.2006



21.-31.12.2005 10.1.2006 11.1.2006 12.1.2006 23.1.2006



TMD nr 247/2004

Textilimport år 2005
Kvoterna avskaffas för WTO-länder, förhandsövervakning för Kina

Europeiska unionens råd har den 13 december 2004 godkänt en ändring av rådets förordning (EEG) nr 3030/93
beträffande gemensamma regler för import av vissa textilprodukter. ATC-avtalet (Agreement on Textiles and
Clothing) som ingår i WTO-avtalet upphör att gälla den 31 december 2004. Från och med den 1 januari 2005
avskaffas kvantitava importrestriktioner för textiler och konfektion i handeln mellan WTO-medlämsländerna.

Import av varor som avsänts före utgången av år 2004

För textiler som har ursprung i nedan nämnda länder och för vilka kvot avräknas krävs under övergångsperioden 1
januari - 31 mars 2005 en importlicens när de överlåts i fri omsättning, om de har lämnat exportlandet före utgången
av år 2004. Ansökningsförfarandet för importlicensen är detsamma som under år 2004.

Länder Kvotkategorier

Argentina AR 1, 2, 2a

Sydkorea KR 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4C, 5, 6, 6C, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 22, 26, 28, 29, 29S, 31, 35, 50, 78, 83,
97, 97a

Filippinerna PH 4, 4C, 5, 6, 6C, 7, 8, 13, 15, 26, 31

Hongkong HK 2, 2a, 3, 3a, 4, 4C, 5, 6, 6A, 6AC, 6C, 7, 8, 12, 13,
13S, 16, 26, 29, 31, 39, 78, 83

Indonesien ID 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 6C, 7, 8, 23, 35

Indien IN 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4C, 5, 6, 6C, 7, 8, 9, 15, 20, 23,
26, 29, 39
Handgjorda: F5, F6, F7, F8, F15, F20, F26, F29,
F39
Handvävda: H2, H2A, H4, H5, H6, H7, H8, H9,
H15, H20, H26, H29, H39

Kina CN 1, 2, 2a, 2S, 2T, 3, 3a, 4, 4C, 5, 5a, 6, 6S, 7, 8, 9,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 20/39, 22, 23, 26, 28, 29,
31, 78, 83, 97, 163
Siden/lin/rami osv: ex20, 115, 117, 118, 122,
136A, 156, 157, 159

Macao MO 4, 4C, 5, 6, 6C, 7, 8, 13, 15, 16, 20, 26, 31, 39, 78,
83

Importlicens krävs inte från och med den 1 april 2005 vid överlåtelse i fri omsättning av ovan nämnda produkter med
ursprung i länderna i fråga. (Undantaget Vietnam och Vitryssland samt Kina)



Import som avsänts år 2005

Import med ursprung i Kina

Förhandsövervakningen av importen av textiler med ursprung i Kina börjar den 1 januari 2005. Ett
övervakningsdokument krävs vid överlåtelse i fri omsättning av kinesiska produkter som lämnar Kina den 1 januari
2005 eller därefter. I EU:s medlemsländer beviljas detta övervakningsdokument automatiskt och utan kvantitativa
restriktioner. Med förhandsövervakningen som gäller Kina följer man textilimportens kvantiteter och prisnivå.
Övervakningen räcker högst till slutet av år 2005.

Övervakningsdokumentet söks hos Tullstyrelsen med blankett 654-02. Utöver de uppgifter som krävts tidigare
skall ansökan innehålla också cif-priset för de importerade produkterna. Till ansökan skall en kopia av
fakturan eller av orderbekräftelsen bifogas som bilaga.

Länder Kategorierna för enkel övervakning

Kina CN 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
20/39, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 35, 78, 83, 97, 163

Siden/lin/rami osv: ex20, 115, 117, 118, 122,
136A, 156, 157, 159

Länder som står utanför WTO

Nuvarande arrangemang fortsätter under år 2005 oförändrade såsom följer:

1. Ensidiga, autonoma kvoter är i kraft för följande produkter med ursprung i Serbien och Montenegro samt
Nordkorea. Ansökningsanvisningarna har publicerats i TMD nr 240 i december 2004.

Länder Autonoma kategorier

Nordkorea KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 37, 39, 59, 61, 68,
69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 87, 109, 117, 118,
142, 151A, 151B, 161

Serbien och
Montenegro CS

1, 2, 2a, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 67

2. Kvantitativa restriktioner är i kraft för följande produkter med ursprung i Vitryssland och Vietnam.

Länder Kvotkategorier

Vitryssland BY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22,
23, 24, 26/27, 29, 33, 36, 37, 39, 50, 67, 73, 74, 83,
90, 115, 117, 118



Vietnam VN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 26,
28, 29, 31, 35, 39, 41, 68, 73, 76, 78, 83, 97, 118,
161

3. Dubbelkontroll utan kvoter gäller för följande produkter med ursprung i Uzbekistan och Vietnam.

Länder Kategorierna för dubbelkontroll

Uzbekistan UZ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26

Vietnam VN 1, 2, 3, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 36, 37, 90,
115, 117, 136, 156, 157, 159, 160

4. Efter årsskiftet börjar också en tullbaserad statistikkontroll i efterhand för alla textiler med ursprung i tredje land.
Detta förutsätter inga åtgärder av importören.

Under år 2005 kan importarrangemangen ändras för Vietnam, Serbien och Uzbekistan från det som nämnts ovan.
Eventuella ändringar meddelas senare.

5. Kvoterna för ekonomisk passiv förädling av textiler (OPT) är i kraft såsom följer.

Länder OPT-kategorier

Vitryssland BY 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 21, 24, 26/27, 29, 73,
74, 83

Vietnam VN 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 21, 26, 31, 68, 76, 78

Länder Autonoma OPT-kategorier

Serbien och
Montenegro CS

5, 6, 7, 8, 15, 16

Varubeskrivningen för textilkategorierna samt beteckningarna som ansluter sig till dem har senast publicerats den 31
december 2001 i TMD nr 317/2001.

RAS, 42/21.12.2004



TMD nr 148/2004

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter den 16 december 2004 på firmans egen begäran avförts ur den
förteckning som Tullstyrelsen publicerar över registrerade kunder:

Oy Aintob Gnippihs Ab (0181634-3) Vaasa 6020-2

Sepon Valutuote Oy (0808708-3) Lappeenranta 9526-5

MAK/TRH, 217/010/22.12.2004



TMD nr 249/2004

Lag om accis på vissa dryckesförpackningar
Allmänt

Lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) stadfästes den 3 december 2004. I anslutning till detta
gjordes ändringar som accisen på dryckesförpackningar förutsätter i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, i
lagen om läskedrycksaccis samt i avfallslagen. Accisen på dryckesförpackningar ersätter från och med början av 2005
den tilläggsaccis som uppbärs på alkoholdrycker och läskedrycker.

Tillämpningsområde

Dryckesförpackningsaccis uppbärs för dryckesförpackningar för produkter i kapitel 22 i tulltariffen. Accispliktiga är
sålunda till exempel alla förpackningar för alkoholdrycker, lemonader, vatten samt övriga drycker som inte innehåller
alkohol. Endast för förpackningar innehållande sådana produkter under varukod 2207 i kapitel 22, som normalt inte
är avsedda att drickas, uppbärs ingen accis på dryckesförpackning. I fråga om tilläggsaccis utvidgas
tillämpningsområdet för dryckesförpackningsaccisen till att gälla förpackningar för bland annat vatten som
tillvaratagits ur naturen samt drycker med en alkoholhalt på 0,5-1,2 volymprocent.

Accispliktiga är dryckesförpackningar tillverkade av olika material med undantag av förpackningar tillverkade av
vätskekartong. Accisen omfattar emellertid alla kranförsedda förpackningar och "bag in box"-förpackningar, dvs.
kartong- eller pappförpackningar med en inre påse av plast eller annat material. Till denna kategori hör bland annat
kranförsedda vinförpackningar.

Lagen tillämpas inte på små oberoende tillverkare som under ett kalenderår till konsumtion överlåter
dryckesförpackningar innehållande drycker till en mängd av högst 50 000 liter. Tillförlitlig utredning om tillverkarens
oberoende ställning och produktionsvolymen skall på uppmaning tillställas tullmyndigheten.

Dessutom tillämpas lagen inte på produkter som accisfritt införts av resande och ett fartygs personal eller på
produkter som säljs accisfritt på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik eller i skattefri butik på en
flygplats.

Behörig myndighet

Tullverket handhar påförandet av accisen och övervakningen därav i enlighet med lagen om påförande av accis.

Definitioner

Med dryckesförpackning avses en detaljhandelsförpackning som innehåller i den till lagen fogade accistabellen
nämnda dryck, om förpackningen har en volym på högst fem liter. Såsom detaljhandelsförpackning betraktas även
motsvarande förpackning i samband med restaurangrörelse. En förpackning som fylls på just före försäljningen och
vars innehåll är avsett att drickas omedelbart efter köpet anses inte utgöra en sådan dryckesförpackning som avses i
denna lag. Till denna kategori hör till exempel engångsmuggar av papp eller plast.

Med fungerande retursystem avses i lagen ett sådant pantbaserat system där en förpackare eller importör av drycker
ensam eller genom att ansluta sig till en producentsammanslutning eller ett annat därmed jämförbart
samarbetsarrangemang har ombesörjt återanvändning eller återvinning av dryckesförpackningar så att förpackningen
fylls på nytt eller används för råvaruåtervinning.

Med tillverkning avses även förpackning av drycker i detaljhandelsförpackningar. Samtliga allmänna bestämmelser i
lagen om påförande av accis som gäller tillverkning gäller således även förpackning av drycker.

Accisskyldighet



Accisskyldiga är sådana auktoriserade lagerhållare, registrerade och oregistrerad näringsidkare samt
skatterepresentanter som avses i 10 § 1 mom. i lagen om påförande av accis. I fråga om accisskyldighet tillämpas då
också i övrigt vad som föreskrivs i lagen om påförande av accis.

Accisbelopp

Accisbeloppet är 51 cent per liter. Accis uppbärs för dryckesförpackningar av engångsnatur som inte tillhör något
fungerande retursystem.

Sådana dryckesförpackningar som ingår i ett fungerande retursystem med pant och som kan fyllas på nytt är accisfria.
För sådana dryckesförpackningar som ingår i ett fungerande retursystem och kan användas för råvaruåtervinning är
skatten 8,5 cent per liter under perioden 2005-2007, och efter denna övergångstid är produkterna accisfria.

Accisplikten träder i kraft även för alla sådana produkter som omfattas av lagen men för vilka tilläggsaccis inte
uppburits efter samma övergångsperiod, dvs. först den 1 januari 2008.

Accisfrihet

Dryckesförpackningar är accisfria när de ingår i ett fungerande retursystem och kan fyllas på nytt eller användas för
råvaruåtervinning.

Accisfria är förpackningar innehållande drycker som auktoriserad lagerhållare i Finland levererar för konsumtion
någon annanstans inom Europeiska gemenskapen än i Finland.

Accisfria är förpackningar innehållande drycker om vilkas accisfrihet föreskrivs i 16 § 1-8 och 10 punkten i lagen om
påförande av accis. Accisfria är likaså förpackningar innehållande drycker om vilkas accisfrihet föreskrivs i 8 § i
lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker eller i 5 § 1 mom. 1-3 punkten och 3 mom. i lagen om läskedrycksaccis.

Huvudregeln är alltså att accis uppbärs för förpackningar innehållande drycker när drycken som dessa innehåller är
accispliktig. På motsvarande sätt tillämpas samma bestämmelser om accisfrihet på dryckesförpackningar som på de
drycker som de innehåller. Ett undantag utgör emellertid de produkter, såsom till exempel vatten som tillvaratagits ur
naturen som sådant, för vilka accis på dryckesförpackningar uppbärs men inte alkohol- eller läskedrycksaccis.

Accis skall betalas för produkterna, om en auktoriserad lagerhållare vid efterhandsgranskning inte kan lägga fram
tillförlitlig utredning om accisfri leverans.

Anteckning i producentregistret

Aktör som upprätthåller ett retursystem för dryckesförpackningar skall anmäla sig till producentregistret vid
Birkalands miljöcentral eller till motsvarande register enligt lagstiftningen i landskapet Åland. En aktör som anslutit
sig till en producentsammanslutning behöver inte göra en särskild anmälan. Om villkoren för anteckning i
producentregistret föreskrivs i avfallslagen.

Den som i sin accisdeklaration anmäler att dryckesförpackningarna ingår i ett fungerande retursystem skall visa att
retursystemet för dryckesförpackningar har godkänts av Brikalands miljöcentral för införing i producentregistret eller
att dryckesförpackningarna har godkänts för anteckning i ett motsvarande register enligt lagstiftningen i landskapet
Åland.

Miljömyndigheterna skall omedelbart underrätta Tullstyrelsen om ändringar i producentregistret. Om
producentregisteruppgifter föranleder ändringar i beskattningen av en accisskyldig, tillämpas ändringarna vid
påförandet av accis för följande kalendermånad efter tillställandet av uppgifterna.

Utväxling av upplysningar mellan myndigheter

Tullmyndigheterna har rätt att för påförande av accis och för övervakning därav få uppgifter som avses i denna lag av
en myndighet som har ett i miljölagstiftningen föreskrivet övervakningsuppdrag i fråga om dryckesförpackningar eller
retursystem för dryckesförpackningar. Tullmyndighet kan likaså utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i



lagen om påförande av accis lämna i denna lag avsedda uppgifter och handlingar till en miljömyndighet.

Tillämpning av förfarandet vid påförande av accis

För dryckesförpackningar tillämpas vad som föreskrivs om förfarandet i lagen om påförande av accis. Påförandet av
accis verkställs på dryckesförpackningar på samma sätt som i fråga om accis i allmänhet.

De bestämmelser i lagen om påförande av accis som gäller överföring av accispliktiga produkter tillämpas på
dryckesförpackningar som innehåller andra drycker än alkohol endast till den del bestämmelserna gäller överföring till
en auktoriserad lagerhållares skattefria lager av sådana produkter som införts från ett land utanför Europeiska
gemenskapen eller överföring av produkter mellan skattefria lager i Finland.

Övergångsbestämmelser

Accisen påförs under tiden mellan den 1 januari 2005 och den 31 december 2007 till ett belopp om 8,5 cent per liter
förpackad produkt, om förpackningen ingår i ett sådant fungerande retursystem där förpackningen används för
råvaruåtervinning.

På dryckesförpackningar som innehåller andra drycker än de som nämns i den till lagen om accis på alkohol och
alkoholdrycker fogade accistabellen eller som hör till produktgrupperna 4, 5, 9 och 12 i den till lagen om
läskedrycksaccis fogade accistabellen uppbärs accis på dryckesförpackning emellertid först från och med den 1
januari 2008. Denna övergångstid gäller alltså drycker i produktgrupperna 6-8 och 10 för vilka läskedrycksaccis
uppbärs samt naturliga mineralvatten eller annat vatten som tillvaratas som sådant ur naturen och till vilket endast har
tillsatts koldioxid.

Beslut som utfärdats av miljöministeriet om tillhörighet till ett retursystem förblir i kraft tills miljömyndigheterna
tillställt producentregisteruppgifterna till Tullstyrelsen. Om producentregisteruppgifterna föranleder ändringar i
beskattningen av en accisskyldig, tillämpas ändringarna vid påförandet av accis för följande kalendermånad efter
tillställandet av uppgifterna.

Tillstånd som beviljats av Tullstyrelsen för läske- och alkoholdrycksaccis, och till dem anslutna säkerheter, gäller
tillsvidare också för dryckesförpackningar. Accisskyldiga med tillstånd att verka som auktoriserad lagerhållare,
registrerad näringsidkare eller skatterepresentant i fråga om alkohol- och läskedrycker behöver alltså inte ansöka om
särskilt tillstånd för accis på dryckesförpackning.

Ändringar till övriga lagar

Bestämmelserna om tilläggsaccis upphävs i lagen om accis på alkohol- och alkoholdrycker samt lagen om
läskedrycksaccis. Samtidigt slopas begreppen grundaccis och tilläggsaccis för alkohol- och läskedrycker.

Också i avfallslagen görs vissa ändringar av teknisk natur gällande accis på dryckesförpackningar.

Ikraftträdande

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2005.

RV/MT, 214/010/21.12.2004

Bilagorna:
Lag om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004)
Lag om ändring av lagen om läskedrycksaccis (1038/2004)
Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1039/2004)



TMD nr 250/2004

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
De ändringar av undernummer i Kombinerade nomenklaturen och Taric som träder i kraft den 1 januari 2005 finns
nedan sammanställda enligt det som var tillgängligt i Taric-databasen den 21 december 2004. Ändringar som sker
efter detta datum meddelas senare.

Tredjelandstullar tillämpliga fr.o.m. 1.1.2005 finns publicerade i kommissionens förordning (EG) nr 1810/2004, EGT
L 327/30.10.2004. Gällande tullsatser (även förmånstullar) kan kontrolleras på Internet i kommissionens
DDS-program på adressen http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/sv/home.htm (programmet kostar
ingenting).

Nytrycken av brukstariffens delar 1 och 2 utkommer i februari-mars 2005 och av del 3 (bilagorna) i mars-april 2005.

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 6307, Arja Mäntylä, tfn 020 492 6308 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492
6309 eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

RV/LK, 221/010/27.12.2004

Bilaga:Nr250_31.12_Brukstariffen.andringar.bilaga.pdf: Varukoder som slopas och varukoder som tas i bruk den 1
januari 2005



Varukoder som slopas 31.12.2005:

0207 35 71 10

0207 35 71 90

0207 36 71 10

0207 36 71 90

0210 19 51 00

0210 19 51 00

0210 19 59 00

0210 99 39 10

0210 99 39 90

0210 99 80 10

0210 99 80 90

0301 99 11 20

0301 99 11 20

0301 99 11 30

0301 99 11 91

0301 99 11 91

0301 99 11 99

0301 99 19 10

0301 99 19 20

0301 99 19 90

0301 99 90 15

0301 99 90 15

0301 99 90 15

0301 99 90 16

0301 99 90 17

0301 99 90 17

0301 99 90 18

0301 99 90 19

0301 99 90 28

0302 12 00 21

0302 12 00 21

0302 12 00 22

0302 12 00 23

0302 12 00 29

0302 70 00 33

0303 22 00 21

0303 22 00 21

0303 22 00 22

0303 22 00 23

0303 22 00 29

0303 78 19 70

0303 78 19 70

0304 10 13 21

0304 10 13 21

0304 10 13 29

0304 10 38 50

0304 20 13 21

0304 20 13 21

0304 20 13 29

0306 19 90 20

0306 23 31 10

0306 23 31 90

0306 23 90 10

0306 23 90 90

0403 10 51 10

0403 10 51 90

0403 10 53 10

0403 10 53 90

0403 10 59 10

0403 10 59 90

0403 10 91 10

0403 10 91 90

0403 10 93 10

0403 10 93 90

0403 10 99 10

0403 10 99 90

0403 90 71 10

0403 90 71 90

0403 90 73 10

0403 90 73 90

0403 90 79 10

0403 90 79 90

0403 90 91 10

0403 90 91 90

0403 90 93 10

0403 90 93 90

0403 90 99 10

0403 90 99 90

0406 10 20 20

0406 10 20 95

0406 10 20 95

0406 10 20 99

0406 10 80 20

0406 10 80 95

0406 10 80 95

0406 10 80 99

0406 90 29 10

0406 90 29 90

0406 90 39 10

0406 90 39 90

0406 90 86 11

0406 90 86 11

0406 90 86 19

0406 90 86 30

0406 90 87 11

0406 90 87 11

0406 90 87 19

0406 90 87 30

0406 90 88 11

0406 90 88 11

0406 90 88 19

0406 90 88 30

0410 00 00 10

0410 00 00 90

0604 91 21 00

0604 91 21 00

0604 91 29 00

0604 91 41 00

0604 91 41 00

0604 91 49 00

0709 90 90 30

0711 40 00 10

0711 40 00 90

0711 59 00 11

0711 59 00 11

0711 59 00 11

0711 59 00 19

0711 59 00 91

0711 59 00 91

0711 59 00 92

0712 31 00 10

0712 31 00 90

0712 32 00 11

0712 32 00 11

0712 32 00 19

0712 32 00 21

0712 32 00 21

0712 32 00 29

0712 33 00 11

0712 33 00 11

0712 33 00 19

0712 33 00 21

0712 33 00 21

0712 33 00 29

0712 39 00 11

0712 39 00 11

0712 39 00 11

0712 39 00 19

0712 39 00 21

0712 39 00 21

0712 39 00 29

0712 39 00 90

0712 90 90 20

0714 90 90 10

0714 90 90 90

0804 10 00 11

0804 10 00 11

0804 10 00 13

0804 10 00 19

0804 10 00 21

0804 10 00 21

0804 10 00 23

0804 10 00 29

0805 10 10 00

0805 10 10 00

0805 10 10 10

0805 10 10 90

0805 10 30 00

0805 10 30 00

0805 10 30 05

0805 10 30 90

0805 10 50 00

0805 10 50 05

0805 10 50 90

0806 20 11 00

0806 20 11 00

0806 20 12 00

0806 20 18 00

0806 20 91 00

0806 20 91 00

0806 20 91 10

0806 20 91 90

0806 20 92 00

0806 20 92 10

0806 20 92 90

0806 20 98 00

0806 20 98 10

0806 20 98 90

0808 10 20 00

0808 10 20 00

0808 10 20 60

0808 10 20 90

0808 10 50 00

0808 10 50 60

0808 10 50 90

0808 10 90 00

0808 10 90 60

0808 10 90 90

0809 20 05 20

0809 20 05 80

0810 90 40 10

0810 90 40 90

0811 10 11 10

0811 10 11 90

0811 10 19 10

0811 10 19 90

0811 20 19 11

0811 20 19 11

0811 20 19 19

0811 20 19 90

0811 20 51 10

0811 20 51 90

0811 90 19 11

0811 90 19 19

0811 90 39 11

0811 90 39 19

0811 90 95 66

0811 90 95 66

0811 90 95 67

0812 90 50 00

0812 90 60 00

0812 90 99 00

0812 90 99 11

0812 90 99 11

0812 90 99 19

0812 90 99 20

0812 90 99 30

0812 90 99 90

0813 50 31 10

0813 50 31 90

1106 30 90 10

1106 30 90 90

1301 90 10 00

1301 90 90 00

1302 19 30 00

1302 19 91 00

1302 19 91 00

1302 19 98 00

1601 00 10 20

1601 00 10 80

1601 00 91 20

1601 00 91 80

1601 00 99 20

1601 00 99 80

1602 90 31 10

1602 90 31 20

1604 19 91 20

1604 19 94 10

1604 19 94 90

1604 19 95 10

1604 19 95 90

1604 19 98 10

1604 20 10 40

1605 90 30 95

1605 90 30 95

1605 90 30 99

1704 90 61 10

1704 90 61 90

1806 31 00 10

1806 31 00 90



1806 32 90 11

1806 32 90 11

1806 32 90 19

1806 32 90 91

1806 32 90 91

1806 32 90 99

1901 10 00 22

1901 10 00 22

1901 10 00 22

1901 10 00 22

1901 10 00 24

1901 10 00 26

1901 10 00 26

1901 10 00 28

1901 10 00 30

1901 10 00 30

1901 10 00 30

1901 10 00 30

1901 10 00 32

1901 10 00 34

1901 10 00 34

1901 10 00 36

1901 10 00 38

1901 10 00 38

1901 10 00 38

1901 10 00 40

1901 10 00 42

1901 10 00 42

1901 10 00 44

1901 10 00 46

1901 10 00 46

1901 10 00 46

1901 10 00 46

1901 10 00 48

1901 10 00 50

1901 10 00 50

1901 10 00 52

1901 10 00 54

1901 10 00 54

1901 10 00 54

1901 10 00 54

1901 10 00 56

1901 10 00 58

1901 10 00 58

1901 10 00 60

1901 10 00 62

1901 10 00 62

1901 10 00 62

1901 10 00 64

1901 10 00 66

1901 10 00 66

1901 10 00 68

1901 90 91 15

1901 90 91 96

1901 90 99 14

1901 90 99 14

1901 90 99 14

1901 90 99 16

1901 90 99 20

1901 90 99 20

1901 90 99 28

1901 90 99 52

1901 90 99 52

1901 90 99 52

1901 90 99 52

1901 90 99 54

1901 90 99 56

1901 90 99 56

1901 90 99 58

1901 90 99 80

1901 90 99 80

1901 90 99 80

1901 90 99 82

1901 90 99 84

1901 90 99 84

1901 90 99 86

1905 31 99 10

1905 31 99 90

2001 90 91 11

2001 90 91 11

2001 90 91 19

2001 90 91 91

2001 90 91 91

2001 90 91 99

2001 90 99 11

2001 90 99 11

2001 90 99 19

2001 90 99 51

2001 90 99 51

2001 90 99 51

2001 90 99 59

2004 90 98 12

2004 90 98 12

2004 90 98 19

2005 90 70 20

2005 90 70 91

2006 00 35 10

2006 00 35 90

2006 00 38 10

2006 00 38 91

2006 00 91 10

2006 00 91 90

2006 00 99 10

2006 00 99 91

2007 10 10 10

2007 10 10 90

2007 10 99 10

2007 10 99 90

2007 91 10 11

2007 91 10 11

2007 91 10 19

2007 91 10 90

2007 91 30 11

2007 91 30 11

2007 91 30 19

2007 91 30 90

2007 99 31 10

2007 99 31 90

2007 99 93 10

2007 99 93 90

2007 99 98 10

2007 99 98 90

2008 19 13 10

2008 19 13 90

2008 19 19 10

2008 19 19 90

2008 30 90 07

2008 30 90 07

2008 30 90 07

2008 30 90 09

2008 30 90 15

2008 30 90 15

2008 30 90 16

2008 30 90 17

2008 30 90 17

2008 30 90 18

2008 30 90 19

2008 30 90 19

2008 30 90 20

2008 30 90 92

2008 30 90 92

2008 30 90 93

2008 60 39 11

2008 60 39 11

2008 60 39 19

2008 60 51 00

2008 60 51 00

2008 60 51 00

2008 60 59 00

2008 60 61 00

2008 60 61 00

2008 60 69 00

2008 60 71 00

2008 60 71 00

2008 60 71 00

2008 60 79 00

2008 60 91 00

2008 60 91 00

2008 60 99 00

2008 92 51 11

2008 92 51 11

2008 92 51 11

2008 92 51 12

2008 92 51 19

2008 92 51 21

2008 92 51 21

2008 92 51 22

2008 92 51 29

2008 92 51 30

2008 92 59 11

2008 92 59 11

2008 92 59 11

2008 92 59 12

2008 92 59 19

2008 92 59 21

2008 92 59 21

2008 92 59 22

2008 92 59 29

2008 92 59 30

2008 92 72 11

2008 92 72 11

2008 92 72 12

2008 92 72 19

2008 92 72 20

2008 92 74 11

2008 92 74 11

2008 92 74 12

2008 92 74 13

2008 92 74 19

2008 92 74 20

2008 92 76 10

2008 99 49 05

2008 99 49 05

2008 99 49 05

2008 99 49 07

2008 99 49 16

2008 99 49 16

2008 99 49 17

2008 99 49 31

2008 99 49 31

2008 99 49 39

2008 99 49 91

2008 99 49 91

2008 99 49 99

2008 99 99 11

2008 99 99 11

2008 99 99 11

2008 99 99 11

2008 99 99 13

2008 99 99 24

2008 99 99 24

2008 99 99 25

2008 99 99 35

2008 99 99 37

2008 99 99 38

2008 99 99 38

2008 99 99 39

2008 99 99 41

2008 99 99 41

2008 99 99 43

2008 99 99 71

2008 99 99 71

2008 99 99 71

2008 99 99 71

2008 99 99 73

2008 99 99 76

2008 99 99 76

2008 99 99 77

2008 99 99 88

2008 99 99 89

2008 99 99 92

2008 99 99 92

2008 99 99 93

2008 99 99 98

2008 99 99 98

2008 99 99 99

2009 69 90 11

2009 69 90 11

2009 69 90 19

2009 69 90 91

2009 69 90 91

2009 69 90 99

2009 90 92 11

2009 90 92 11

2009 90 92 19

2009 90 92 91

2009 90 92 91

2009 90 92 99

2009 90 94 11

2009 90 94 11



2009 90 94 19

2009 90 94 91

2009 90 94 91

2009 90 94 99

2103 20 00 10

2103 20 00 90

2105 00 10 10

2105 00 10 90

2105 00 91 10

2105 00 91 90

2105 00 99 10

2105 00 99 90

2106 90 92 20

2106 90 92 20

2106 90 92 30

2106 90 92 70

2106 90 92 70

2106 90 92 80

2204 21 83 00

2204 21 83 10

2204 21 83 71

2204 21 83 71

2204 21 83 71

2204 21 83 72

2204 21 83 73

2204 21 83 79

2204 21 83 80

2204 21 84 10

2204 21 84 10

2204 21 84 71

2204 21 84 71

2204 21 84 71

2204 21 84 72

2204 21 84 73

2204 21 84 79

2204 21 84 80

2204 21 84 90

2204 21 93 00

2204 21 94 10

2204 21 94 10

2204 21 94 30

2204 21 97 00

2204 21 98 10

2204 21 98 10

2204 21 98 30

2204 29 12 00

2204 29 12 00

2204 29 12 00

2204 29 12 00

2204 29 81 00

2204 29 81 00

2204 29 81 00

2204 29 84 10

2204 29 84 10

2204 29 84 30

2204 29 93 00

2204 29 94 10

2204 29 94 10

2204 29 94 30

2204 29 97 00

2204 29 98 10

2204 29 98 10

2204 29 98 30

2208 70 10 11

2208 70 10 11

2208 70 10 19

2208 70 10 90

2208 70 90 11

2208 70 90 11

2208 70 90 19

2208 70 90 90

2208 90 56 10

2208 90 56 90

2208 90 69 10

2208 90 69 90

2208 90 77 10

2208 90 77 90

2208 90 78 10

2208 90 78 90

2303 20 11 00

2303 20 11 00

2303 20 18 00

2309 90 99 10

2309 90 99 90

2524 00 30 00

2524 00 80 00

2841 90 10 00

2841 90 90 00

2846 90 00 20

2846 90 00 90

2924 29 95 90

3902 30 00 92

3904 30 00 20

3917 39 19 20

3917 39 19 90

3919 90 69 94

3923 10 00 10

3923 10 00 90

4002 99 90 11

4002 99 90 11

4002 99 90 19

5111 19 90 10

5111 19 90 90

5206 15 10 00

5206 15 90 00

5206 25 10 00

5206 25 90 00

5208 12 16 10

5208 12 16 90

5208 12 19 10

5208 12 19 90

5208 12 96 10

5208 12 96 90

5208 12 99 10

5208 12 99 90

5208 13 00 10

5208 13 00 90

5208 19 00 10

5208 19 00 90

5209 11 00 10

5209 11 00 90

5209 12 00 10

5209 12 00 90

5209 19 00 10

5209 19 00 90

5209 49 10 00

5209 49 90 00

5210 11 10 00

5210 11 10 10

5210 11 10 90

5210 11 90 00

5210 11 90 10

5210 11 90 90

5210 21 10 00

5210 21 10 10

5210 21 10 90

5210 21 90 00

5210 21 90 10

5210 21 90 90

5210 31 10 00

5210 31 10 10

5210 31 10 90

5210 31 90 00

5210 31 90 10

5210 31 90 90

5302 10 00 10

5302 10 00 90

5401 10 11 00

5401 10 11 00

5401 10 19 00

5501 30 00 10

5501 30 00 20

5503 20 00 10

5503 20 00 90

5503 30 00 10

5503 30 00 20

5503 90 90 10

5504 90 00 10

5504 90 00 90

5506 30 00 10

5506 30 00 20

5508 10 11 00

5508 10 11 00

5508 10 19 00

5508 10 19 10

5508 10 19 90

5509 21 10 00

5509 21 90 00

5509 22 10 00

5509 22 90 00

5509 31 10 00

5509 31 90 00

5509 32 10 00

5509 32 90 00

5509 41 10 00

5509 41 90 00

5509 42 10 00

5509 42 90 00

5509 52 10 00

5509 52 90 00

5509 61 10 00

5509 61 90 00

5509 91 10 00

5509 91 90 00

5515 29 10 00

5515 29 30 00

5515 29 90 00

5515 92 11 00

5515 92 11 00

5515 92 19 00

5515 92 91 00

5515 92 91 00

5515 92 99 00

5602 29 10 00

5602 29 90 00

5701 10 91 00

5701 10 91 00

5701 10 93 00

5701 10 99 00

5702 39 10 00

5702 39 90 00

5702 39 90 10

5702 39 90 20

5702 39 90 90

5702 49 10 00

5702 49 90 00

5702 49 90 10

5702 49 90 20

5702 49 90 90

5703 30 51 00

5703 30 51 00

5703 30 51 00

5703 30 59 00

5703 30 91 00

5703 30 91 00

5703 30 99 00

5703 90 00 10

5703 90 00 90

5802 30 00 10

5802 30 00 90

5803 90 30 00

5803 90 50 00

6001 29 10 00

6001 29 90 00

6001 91 10 00

6001 91 30 00

6001 91 50 00

6001 91 90 00

6001 92 10 00

6001 92 30 00

6001 92 50 00

6001 92 90 00

6001 99 10 00

6001 99 90 00

6103 41 10 00

6103 41 90 00

6103 42 10 00

6103 42 90 00

6103 43 10 00

6103 43 90 00

6103 49 10 00

6103 49 91 00

6103 49 91 00

6103 49 99 00

6104 61 10 00

6104 61 90 00

6104 62 10 00

6104 62 90 00

6104 63 10 00

6104 63 90 00



6104 69 10 00

6104 69 91 00

6104 69 91 00

6104 69 99 00

6107 29 00 10

6107 29 00 90

6107 91 10 00

6107 91 90 00

6108 31 10 00

6108 31 90 00

6108 32 11 00

6108 32 11 00

6108 32 19 00

6108 32 90 00

6108 39 00 10

6108 39 00 90

6108 91 10 00

6108 91 90 00

6108 99 10 00

6108 99 90 00

6112 20 00 10

6112 20 00 90

6204 61 80 00

6204 61 90 00

6207 19 00 10

6207 19 00 90

6207 29 00 10

6207 29 00 90

6207 91 10 00

6207 91 90 00

6207 91 90 10

6207 91 90 90

6208 19 10 00

6208 19 90 00

6208 19 90 10

6208 19 90 90

6208 29 00 10

6208 29 00 90

6208 91 11 00

6208 91 11 00

6208 91 19 00

6208 91 19 10

6208 91 19 90

6208 91 90 00

6210 10 91 00

6210 10 91 00

6210 10 99 00

6214 90 90 11

6214 90 90 11

6214 90 90 19

6214 90 90 91

6214 90 90 91

6214 90 90 99

6301 20 91 00

6301 20 91 00

6301 20 91 10

6301 20 91 90

6301 20 99 00

6301 20 99 10

6301 20 99 90

6302 10 10 00

6302 10 90 00

6302 31 10 00

6302 31 10 10

6302 31 10 90

6302 31 90 00

6302 31 90 10

6302 31 90 90

6302 39 10 00

6302 39 30 00

6302 39 90 10

6302 39 90 90

6302 51 10 00

6302 51 10 10

6302 51 10 90

6302 51 90 00

6302 51 90 10

6302 51 90 90

6302 91 10 00

6302 91 10 10

6302 91 10 90

6302 91 90 00

6302 91 90 10

6302 91 90 90

6305 90 00 92

6402 99 10 10

6402 99 10 90

6402 99 91 10

6402 99 91 90

6402 99 93 10

6402 99 93 90

6402 99 96 10

6402 99 96 90

6402 99 98 11

6402 99 98 11

6402 99 98 19

6402 99 98 90

6403 91 11 10

6403 91 11 90

6403 91 13 10

6403 91 13 90

6403 91 16 10

6403 91 16 90

6403 91 18 10

6403 91 18 90

6403 91 91 10

6403 91 91 90

6403 91 93 10

6403 91 93 90

6403 91 96 10

6403 91 96 90

6403 91 98 10

6403 91 98 90

6403 99 91 10

6403 99 91 90

6403 99 93 11

6403 99 93 11

6403 99 93 19

6403 99 93 90

6403 99 96 11

6403 99 96 11

6403 99 96 19

6403 99 96 90

6403 99 98 11

6403 99 98 11

6403 99 98 19

6403 99 98 90

6404 11 00 10

6404 11 00 20

6404 11 00 90

7006 00 90 40

7013 99 00 91

7013 99 00 91

7013 99 00 99

7207 20 52 10

7207 20 52 91

7207 20 52 91

7207 20 52 99

7208 52 20 00

7208 52 20 10

7208 52 20 90

7208 52 80 00

7208 52 80 10

7208 52 80 90

7208 53 00 10

7208 53 00 90

7208 54 00 10

7208 54 00 90

7211 29 00 91

7211 29 00 91

7211 29 00 99

7212 50 90 15

7212 50 90 15

7212 50 90 15

7212 50 90 17

7216 31 90 10

7216 31 90 90

7218 10 00 10

7218 10 00 90

7219 31 00 10

7219 31 00 90

7219 32 90 10

7219 32 90 90

7219 33 90 10

7219 33 90 90

7219 34 90 10

7219 34 90 90

7219 35 90 10

7219 35 90 90

7220 20 29 11

7220 20 29 11

7220 20 29 19

7220 20 29 91

7220 20 29 91

7220 20 29 99

7220 20 49 11

7220 20 49 11

7220 20 49 19

7220 20 49 91

7220 20 49 91

7220 20 49 99

7220 20 89 11

7220 20 89 11

7220 20 89 19

7220 20 89 91

7220 20 89 91

7220 20 89 99

7223 00 19 10

7223 00 19 90

7224 90 02 91

7224 90 02 91

7224 90 02 91

7224 90 02 95

7225 40 12 10

7225 40 12 20

7225 40 40 10

7225 40 40 90

7226 91 20 10

7226 91 20 90

7228 10 20 10

7228 10 20 90

7304 31 91 10

7304 31 91 90

7304 39 91 10

7304 39 91 90

7304 41 90 10

7304 41 90 90

7304 49 91 10

7304 49 91 90

7304 51 91 10

7304 51 91 90

7304 59 91 10

7304 59 91 90

7304 90 90 10

7304 90 90 90

7306 30 21 10

7306 30 21 90

7306 30 29 10

7306 30 29 91

7306 30 29 91

7306 30 29 99

7306 30 78 10

7306 40 91 10

7306 40 91 90

7306 40 99 10

7306 40 99 90

7306 50 91 10

7306 50 91 90

7306 50 99 10

7306 50 99 90

7306 90 00 10

7306 90 00 90

7407 10 00 10

7407 10 00 90

7407 21 90 10

7407 21 90 90

7407 22 10 10

7407 22 10 90

7407 22 90 10

7407 22 90 90

7407 29 00 10

7407 29 00 90

7616 99 90 40

8419 89 98 20

8424 89 95 10

8424 89 95 20

8424 89 95 90

8460 21 90 10

8460 21 90 90

8460 40 10 10



8460 40 10 90

8460 90 90 10

8460 90 90 20

8460 90 90 90

8463 90 00 10

8463 90 00 90

8464 20 19 10

8464 20 19 90

8479 89 98 10

8479 89 98 20

8479 89 98 30

8516 10 91 00

8516 10 91 00

8516 10 99 00

8540 11 15 91

8540 11 15 91

8540 11 15 99

8540 11 99 31

8540 11 99 31

8540 11 99 99

8543 89 95 44

8543 89 95 58

8702 10 11 10

8702 10 11 90

8702 10 19 10

8702 10 19 90

8702 10 91 10

8702 10 91 90

8702 10 99 10

8702 10 99 90

8702 90 11 10

8702 90 11 90

8702 90 19 10

8702 90 19 90

8702 90 31 10

8702 90 31 90

8702 90 39 10

8702 90 39 90

8702 90 90 10

8702 90 90 90

8704 22 91 10

8704 22 91 90

8704 22 99 10

8704 22 99 90

8704 23 91 10

8704 23 91 90

8704 23 99 10

8704 23 99 90

8704 32 91 10

8704 32 91 90

8704 32 99 10

8704 32 99 90

8704 90 00 10

8704 90 00 90

9031 80 34 10

9031 80 39 30

9031 80 99 10

9031 80 99 90

9031 90 80 20

9031 90 80 40

9031 90 80 50

9504 20 90 10

9504 20 90 90

Obs!  
I förteckningen ovan finns några undernummer nämnda två gånger. Detta beror på att när hela underin-
delningen slopas försvinner samtidigt också underindelningens rubrik som har samma nummer som det 
första undernumret (t.ex. 7306 30 29 91 rubriken och underindelningarna 7306 30 29 91 och 7306 30 
29 99).

Varukoder som träder i kraft 1.1.2005:
(siffran inom parentes står för antalet streck framför varukodstexten i brukstariffen)
0210 19 50 00 (5) Annat

0301 99 11 40 (5) Atlantlax (Salmo salar)

0301 99 11 80 (5) Andra

0301 99 90 22 (4) Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

0301 99 90 24 (4) Yngel och ungfisk av guldbraxen (Sparus aurata)

0302 12 00 19 (4) Andra

0303 22 00 19 (4) Andra

0304 10 13 19 (6) Andra

0304 20 13 19 (6) Andra

0406 10 20 80 (3) Annan

0406 10 80 80 (3) Annan

0604 91 20 00 (3) Julgranar

0604 91 40 00 (3) Kvistar av barrträd

0711 59 00 21 (3) Svampar

0711 59 00 21 (4) Svampar, tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra 
konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, 
avsedda att användas i konservindustrin (TN003)

0711 59 00 29 (4) Andra

0712 32 00 10 (3) Svampar, torkade, hela eller i igenkännliga skivor eller bitar, avsedda för annan 
beredning än enkel ompackning för detaljhandelsförsäljning (TN003)

0712 32 00 90 (3) Andra

0712 33 00 10 (3) Svampar, torkade, hela eller i igenkännliga skivor eller bitar, avsedda för annan 
beredning än enkel ompackning för detaljhandelsförsäljning (TN003)

0712 33 00 90 (3) Andra

0712 39 00 31 (3) Svampar, torkade, hela eller i igenkännliga skivor eller bitar, avsedda för annan 
beredning än enkel ompackning för detaljhandelsförsäljning (TN003)

0712 39 00 39 (3) Andra

0804 10 00 10 (3) Ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln 
(TN003)

0804 10 00 20 (3) I förpackningar med en nettovikt av högst 35 kg

0804 10 00 90 (3) Andra



0805 10 20 00 (2) Apelsiner, färska (PN001)

0805 10 20 10 (3) Av hög kvalitet (PN001)

0805 10 20 90 (3) Andra (PN001)

0806 20 10 00 (2) Korinter

0806 20 10 10 (3) I förpackningar med en nettovikt av högst 2 kg

0806 20 10 90 (3) Andra

0806 20 30 00 (2) Sultanrussin

0806 20 30 10 (3) I förpackningar med en nettovikt av högst 2 kg

0806 20 30 90 (3) Andra

0806 20 90 00 (2) Andra

0806 20 90 10 (3) Förpackningar med en nettovikt av högst 2 kg

0806 20 90 90 (3) Andra

0808 10 80 00 (2) Andra (PN001)

0808 10 80 10 (3) Äpplen för framställning av cider (PN001)

0808 10 80 90 (3) Andra (PN001)

0811 90 95 69 (5) Bär enligt nr 0810 40 10, 0810 40 50 och 0810 40 90 (med undantag av bär av 
arterna Vaccinium myrtilloides och Vaccinium angustifolium)

0812 90 98 00 (2) Andra

0812 90 98 11 (3) Frukter och bär enligt nr 0803, 0804 10, 0805 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 
40 10, 0810 40 50, 0810 50, 0810 60 och 0810 90 95

0812 90 98 11 (4) Grapefrukter, finfördelade

0812 90 98 19 (4) Andra

0812 90 98 20 (3) Andra citrusfrukter, finfördelade

0812 90 98 30 (3) Jordgubbar och smultron

0812 90 98 40 (3) Svarta vinbär

0812 90 98 50 (3) Hallon

0812 90 98 90 (3) Andra

1302 19 90 00 (3) Andra

1605 90 30 80 (4) Andra

1901 10 00 70 (2) Utan innehåll av mjölkfett eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölk-
fett samt med en stärkelse- eller mjölhalt av minst 50 men mindre än 75 vikt-
procent

1901 10 00 70 (3) Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter

1901 10 00 75 (3) Andra

1901 10 00 90 (2) Andra

1901 10 00 90 (3) Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter

1901 10 00 95 (3) Andra

1901 90 99 30 (4) Utan innehåll av mjölkfett eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölk-
fett samt med en stärkelse- eller mjölhalt av minst 50 men mindre än 75 vikt-
procent

1901 90 99 30 (5) Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter

1901 90 99 35 (5) Andra

1901 90 99 70 (4) Andra

1901 90 99 70 (5) Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter

1901 90 99 75 (5) Andra

2001 90 91 10 (3) Utan tillsats av socker

2001 90 91 90 (3) Andra

2001 90 99 61 (4) Rödbetor (Beta vulgaris var. conditiva)

2004 90 98 10 (4) Blandningar

2008 30 90 08 (4) Grapefrukter

2008 30 90 08 (5) Klyftor



2008 30 90 14 (5) Finfördelade

2008 30 90 25 (5) Flingor och pulver, med eller utan tillsats av stärkelse

2008 30 90 35 (5) Andra

2008 30 90 95 (5) Finfördelade

2008 60 39 10 (5) Söta körsbär med klart kött, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, 
avsedda för tillverkning av chokladvaror

2008 60 50 00 (2) Utan tillsats av alkohol

2008 60 50 00 (3) Med tillsats av socker, i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg

2008 60 50 10 (4) Surkörsbär (Prunus cerasus)

2008 60 50 90 (4) Andra

2008 60 60 00 (3) Med tillsats av socker, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

2008 60 60 10 (4) Surkörsbär (Prunus cerasus)

2008 60 60 90 (4) Andra

2008 60 70 00 (3) Utan tillsats av socker, i förpackningar med en nettovikt av

2008 60 70 00 (4) 4,5 kg eller däröver

2008 60 70 10 (5) Surkörsbär (Prunus cerasus)

2008 60 70 90 (5) Andra

2008 60 90 00 (4) Under 4,5 kg

2008 60 90 10 (5) Surkörsbär (Prunus cerasus)

2008 60 90 90 (5) Andra

2008 92 51 10 (7) Fruktsallader

2008 92 59 10 (7) Fruktsallader

2008 92 72 10 (8) Fruktsallader

2008 92 74 10 (8) Fruktsallader

2008 92 74 30 (8) I skivor, friterade

2008 99 49 10 (6) Flingor och pulver, med eller utan tillsats av stärkelse

2008 99 49 80 (6) Andra

2008 99 99 10 (6) Vinblad

2008 99 99 20 (6) Humleskott och liknande ätbara växtdelar

2008 99 99 30 (6) Flingor och pulver, med eller utan tillsats av stärkelse

2008 99 99 90 (6) Andra

2009 69 90 20 (6) För produktion av druvsaft och/eller produkter som inte tillhör vinsektorn, ex-
empelvis alkoholfria drycker, sylt och såser (TN003)

2009 69 90 80 (6) Annan

2009 90 92 10 (8) Saftblandningar av ananas, papayafrukter och passionsfrukter

2009 90 92 90 (8) Annan

2009 90 94 10 (8) Saftblandningar av ananas, papayafrukter och passionsfrukter

2009 90 94 90 (8) Annan

2106 90 92 40 (4) Proteinhydrolysat och jästautolysat

2106 90 92 60 (4) Andra

2204 21 23 00 (7) Tokay

2204 21 81 00 (6) Vita

2204 21 84 00 (5) Andra

2204 21 84 51 (7) Med angiven ursprungsbeteckning

2204 21 84 51 (8) Aïn Bessem-Bouira, Médéa Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, 
Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen

2204 21 84 52 (8) Berkane, Saïs, Beni M’Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata

2204 21 84 53 (8) Coteaux d’Utique, Kelibia, Thibar, Mornag

2204 21 84 59 (8) Andra

2204 21 84 70 (7) Andra

2204 21 85 00 (6) Andra



2204 21 85 71 (7) Vin av färska druvor

2204 21 85 71 (8) Med angiven ursprungsbeteckning

2204 21 85 71 (9) Aïn Bessem-Bouira, Médéa Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, 
Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen

2204 21 85 72 (9) Berkane, Saïs, Beni M’Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata

2204 21 85 73 (9) Coteaux de Tebourba, Coteaux d’Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand 
cru Mornag

2204 21 85 79 (9) Andra

2204 21 85 80 (8) Andra

2204 21 85 90 (7) Andra

2204 21 94 20 (6) Vin av färska druvor

2204 21 98 20 (6) Vin av färska druvor

2204 29 11 00 (3) Andra

2204 29 11 00 (4) Med en verklig alkoholhalt av högst 13 volymprocent

2204 29 11 00 (5) Kvalitetsviner från specificerade områden

2204 29 11 00 (6) Vita

2204 29 11 00 (7) Tokay

2204 29 77 00 (4) Med en verklig alkoholhalt överstigande 13 men inte 15 volymprocent

2204 29 77 00 (5) Kvalitetsviner från specificerade områden

2204 29 77 00 (6) Vita

2204 29 77 00 (7) Tokay

2204 29 78 00 (7) Andra

2204 29 84 20 (7) Vin av färska druvor

2204 29 94 20 (6) Vin av färska druvor

2204 29 98 20 (6) Vin av färska druvor

2303 20 10 00 (2) Betmassa

2841 90 80 00 (2) Andra

2924 29 95 99 (4) Andra

3502 11 90 10 (4) Kristaller

3502 11 90 90 (4) Annat

4002 99 90 21 (4) Polysulfidpolymerer

5210 11 00 10 (3) Tillverkade i handvävstolar (TN038)

5210 11 00 90 (3) Andra

5210 21 00 10 (3) Tillverkade i handvävstolar (TN038)

5210 21 00 90 (3) Andra

5210 31 00 10 (3) Tillverkade i handvävstolar (TN038)

5210 31 00 90 (3) Andra

5401 10 12 00 (2) Inte i detaljhandelsuppläggningar

5401 10 12 00 (3) Kärngarn

5401 10 12 00 (4) Polyesterfilament omgivna av bomullsfibrer

5401 10 14 00 (4) Andra

5401 10 16 00 (3) Andra

5401 10 16 00 (3) Texturerat garn

5401 10 18 00 (4) Andra

5508 10 10 00 (2) Inte i detaljhandelsuppläggningar

5515 92 10 00 (3) Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djur-
hår

5515 92 90 00 (3) Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djur-
hår

5602 29 00 10 (3) Av grova djurhår

5602 29 00 90 (3) Av andra textilmaterial



5701 10 90 00 (2) Andra

5702 31 10 00 (3) Axminstermattor

5702 31 80 00 (3) Andra

5702 32 10 00 (3) Axminstermattor

5702 32 90 00 (3) Andra

5702 39 00 10 (3) Av jute eller av andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

5702 39 00 20 (3) Av sisal, av andra fibrer från växter av släktet Agave eller av manillahampa

5702 39 00 30 (3) Av bomull

5702 39 00 90 (3) Andra

5702 49 00 10 (3) Av bomull

5702 49 00 20 (3) Av jute eller av andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

5702 49 00 30 (3) Av sisal, av andra fibrer från växter av släktet Agave eller av manillahampa

5702 49 00 90 (3) Andra

5702 52 10 00 (3) Av polypropen

5702 52 90 00 (3) Andra

5702 92 10 00 (3) Av polypropen

5702 92 90 00 (3) Andra

5703 30 81 00 (2) Andra

5703 30 81 00 (3) Plattor med en yta av högst 0,3 m2

5703 30 89 00 (3) Andra

5703 90 10 00 (2) Plattor med en yta av högst 0,3 m2

5703 90 10 10 (3) Av jute eller av andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

5703 90 10 90 (3) Andra

5703 90 90 00 (2) Andra

5703 90 90 10 (3) Av jute eller av andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

5703 90 90 90 (3) Andra

5803 90 40 00 (2) Av konstfibrer

5803 90 40 10 (3) Av syntetfibrer

5803 90 40 90 (3) Av regenatfibrer

6001 29 00 10 (3) Av ull eller fina djurhår

6001 29 00 90 (3) Andra

6001 99 00 10 (3) Av ull eller fina djurhår

6001 99 00 90 (3) Andra

6103 49 00 10 (3) Långbyxor och knäbyxor

6103 49 00 91 (3) Andra

6103 49 00 91 (4) Av regenatfibrer

6103 49 00 99 (4) Andra

6104 69 00 10 (3) Långbyxor och knäbyxor

6104 69 00 91 (3) Andra

6104 69 00 91 (4) Av regenatfibrer

6104 69 00 99 (4) Andra

6108 99 00 10 (3) Av ull eller fina djurhår

6108 99 00 90 (3) Andra

6204 61 85 00 (3) Andra

6207 91 00 11 (3) Badrockar, morgonrockar och liknande artiklar av frottévävnader och liknande 
vävnader

6207 91 00 91 (3) Andra

6207 91 00 91 (4) Handtryckta enligt batikmetoden (TN039)

6207 91 00 99 (4) Andra

6208 91 00 11 (3) Negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar



6208 91 00 11 (4) Av frottévävnader och liknande vävnader

6208 91 00 18 (4) Andra

6208 91 00 18 (5) Handtryckta enligt batikmetoden (TN039)

6208 91 00 19 (5) Andra

6208 91 00 90 (3) Andra slag

6210 10 90 00 (2) Av textilvaror enligt nr 5603

6214 90 90 20 (3) Handgjorda (TN039)

6214 90 90 80 (3) Andra

6301 20 90 00 (2) Andra

6301 20 90 10 (3) Handgjorda (TN039)

6301 20 90 90 (3) Andra

6302 31 00 10 (3) Tillverkade i handvävstolar (TN038)

6302 31 00 90 (3) Andra

6302 39 20 00 (3) Av lin eller rami

6302 51 00 10 (3) Handtryckta enligt batikmetoden (TN039)

6302 51 00 90 (3) Andra

6302 91 00 10 (3) Handtryckta enligt batikmetoden (TN039)

6302 91 00 90 (3) Andra

7013 99 00 90 (3) Andra

7208 52 10 00 (3) Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av högst 1 250 mm                                                                                                                                                                                                                               

7208 52 91 00 (3) Annan, med en bredd av

7208 52 91 00 (4) Med en bredd av minst 2 050 mm

7208 52 91 10 (5) Olegerat stål

7208 52 91 90 (5) Andra

7208 52 99 00 (4) Med en bredd av mindre än 2 050 mm

7208 53 10 00 (3) Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av högst 1 250 mm och 
med en tjocklek av minst 4 mm

7208 53 90 00 (3) Andra

7211 29 00 90 (3) Med en bredd av högst 500 mm

7212 50 90 13 (4) Andra

7212 50 90 13 (5) Inte vidare bearbetade än ytbehandlade

7220 20 29 10 (4) Med en bredd av mer än 500 mm

7220 20 29 90 (4) Med en bredd av högst 500 mm

7220 20 49 10 (4) Med en bredd av mer än 500 mm

7220 20 49 90 (4) Med en bredd av högst 500 mm

7220 20 89 10 (4) Med en bredd av mer än 500 mm

7220 20 89 90 (4) Med en bredd av högst 500 mm

7224 90 02 89 (3) Andra slag

7224 90 02 89 (4) Varmvalsade eller stränggjutna

7225 40 12 30 (3) Med en tjocklek av mer än 4,75 mm

8516 10 90 00 (2) Doppvärmare

8540 11 15 80 (5) Andra

8540 11 99 80 (5) Andra


