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Tullsuspensioner 1.1.2007
IBAN- kontonumret blir obligatoriskt i internationell betalningsrörelse 1.1.2007
Korrelationstabell för för TARIC-nummer 2006-2007
Tullsuspensioner 1.7.2007

TMD 001 Handläggningen av elektroniska deklarationer centraliseras vid Tullen
TMD 002 Ändringar i tillämpningskodexen gällande exportförfarandet fr.o.m. 26.12.2006
TMD 003 Ansökan om tullsuspensioner som skall träda i kraft 1.7.2008
TMD 004 Enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen (KN) gällande klassificering av varor
TMD 005 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 006 Prissättning av tullverkets avgiftsbelagda prestataioner
TMD 007 Giltighetstid för importlicenser
TMD 008 Lagen om ändring av bilskattelagen 1450/2006 träder i kraft 1.1.2007
TMD 009 Import av husdjursavelsmaterial
TMD 010 GSP-tullförmåner för Vitryssland
TMD 011 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 012 Antidumpningsåtgärder
TMD 013 Fortsatt tillämpning av importkvoter och importkontroll för stål
TMD 014 GSP-tullförmånerna för Sydafrika ingår nu i frihandelsavtalet
TMD 015 Enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (KN) gällande klassificering av varor
TMD 016 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 017 Ändringar i Brukstariffen
TMD 018 Ändringar i Brukstariffen
TMD 019 Kompensationsränta - tullskuld som uppstår i januari 2007
TMD 020 Inga nya kunder till adb-exportförtullning
TMD 021 Tullfria tullkvoter för socker med ursprung i Kroatien
TMD 022 Tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Albanien
TMD 023 Tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
TMD 024 Antidumpningsåtgärder
TMD 025 Omräkningskurser för valuta i februari 2007
TMD 026 Anteckning om förseglingar som bytts ut vid tullkontroll i veterinärmedicinska hälsöintyg vid transporter till

Ryssland
TMD 027 Tullkvoter för får, getter samt fårkött och getkött
TMD 028 Ändringar i förtecknigen över registrerade kunder
TMD 029 Produkter enligt textilavtal mellan Kina och EU; situationen 5.2.29007 för 2006 års kvoter
TMD 030 Ändringssökande i fråga om elektroniska förtullningsbeslut vid import oförändrat
TMD 031 Kompensationsränta – tullskuld som uppstår i frbruari 2007
TMD 032 Europa-Medelhavstäckande ursprungskumulation
TMD 033 Anmälan som registrerad exportkund hos Tullen
TMD 034 Tullpreferenser för utvecklingsländer (GSP och AVS)
TMD 035 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 036 Omräkningskurser för valuta i mars 2007
TMD 037 Funktioner vid gemenskapens transiteringsförfarande centraliseras fr.o.m. 1.3.2007
TMD 038 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 039 Ändringar i Brukstariffen
TMD 040 Klassificering av varor i den kombinerade nomenklaturen
TMD 041 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 042 Sänkning av tilläggstullen på socker
TMD 043 Europa-Medelhavstäckande ursprungskumulation; Egypten
TMD 044 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 045 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 046 Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i mars 2007
TMD 047 Kompensationsränta i mars 2007
TMD 048 Kommissionens tillstånd till sänkning av elaccisen
TMD 049 Öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vin
TMD 050 Antidumpningsåtgärder
TMD 051 Omräkningskurser för valuta i april 2007
TMD 052 Säkerhetskrav för cigarettändare



TMD 053 Import av gödselfabrikat
TMD 054 Undantag från ursrpungsreglerna - tullkvoter; Saint Pierre och Miquelon
TMD 055 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 056 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
TMD 057 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 058 Enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (KN) gällande klassificering av varor
TMD 059 Ändringar av exportförfaranden från och med den 14 juni 2007
TMD 060 Ändringar i tillämpningskodexen/ändringar gällande exportförfarandet, Del 2
TMD 061 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)
TMD 062 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 063 Ändringar i förteckningen över registrerade
TMD 064 Omräkningskurser för valuta i maj 2007
TMD 065 Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i april 2007
TMD 066 Tullstyrelsens beslut om ibruktagande av fraktsedeln för samtrafiken på järnväg mellan Finland och Ryssland som

transiteringsdokument vid förenklad järnvägstransitering
TMD 067 Ursprungskumulationen Pan-Europa-Medelhavet; förklarande anmärkningar
TMD 068 Tilläggsimporttullar på vissa varor med ursprung i USA
TMD 069 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 070 M-blankett som används vid export av produkter som omfattas av systemet med exportbidrag
TMD 071 Slutgiltig antidumpningstull på import av frysta jordgubbar med ursprung i Folkrepubliken Kina
TMD 072 Klassificering av varor i den kombinerade nomenklaturen
TMD 073 Antidumpningsåtgärder
TMD 074 Lag om främjande av användningen av biodrivmedel i trafiken 13.4.2007/446
TMD 075 Slutgiltig antidumpningstull vid import av strykbrädor med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ukraina
TMD 076 Associeringsbeslut gällande utomeuropeiska länder och territorier (ULT)
TMD 077 Ursprungskumulationen Pan-Europa-Medelhavet
TMD 078 Ändringar i Brukstariffen
TMD 079 Antidumpningsåtgärder
TMD 080 Ändringar till omräkningskurser i maj 2007
TMD 081 Omräkningskurser för valuta i juni 2007
TMD 082 Kompensatiionsränta - tullskuld som uppstår i maj
TMD 083 Västra Balkan; Albanien och Makedonien
TMD 084 GSP; Chile har strukits från förteckningen över förmånsländer
TMD 085 Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som skall träda i kraft 1.7.2008
TMD 086 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 087 Ändringar i Brukstariffen
TMD 088 Angivande av radioanläggning och teleterminalutrustningar i tulldeklaration
TMD 089 GSP-system; ändringar i KN-nomenklaturen
TMD 090 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av SAD-blankett
TMD 091 Kompensationsränta i juni 2007
TMD 092 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 093 Lag om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns trädei kraft 15.6.2007
TMD 094 Europeiska unionen har skärpt exportkontrollen av produkter med dubbel användning i fråga om Iran
TMD 095 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 096 Omräkningskurser för juli 2007
TMD 097 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
TMD 098 Antidumpningsåtgärder
TMD 099 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 100 Kommissionens tillstånd till stöd för elproduktion - statligt stöd N 893/2007
TMD 101 EU:s nya förordning om transport av avfall tillämpas från och med den 12 juli 2007
TMD 102 Importsystemet för frukt och grönsaker
TMD 103 Antidumpningsåtgärder
TMD 104 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 105 Enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (KN) gällande klassificering av varor
TMD 106 Tullkvot för korv med ursprung i Island
TMD 107 Tullkvoter för får och getter samt för får- och getkött
TMD 108 Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juli 2007
TMD 109 Tullkvoter för bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet
TMD 110 Autonoma tullkvoter för fiskeriprodukter
TMD 111 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 112 Omräkningskurser för valuta i augusti 2007
TMD 113 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder



TMD 114 Ändringar i Brukstariffen
TMD 115 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 116 Förfallodag för bilskatt ändras 1.9.2007 och periodspecifikation införs
TMD 117 Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. i bilskattelagen
TMD 118 Lag om ändring av lagen om påförande av accis
TMD 119 Ändringar i Brukstariffen
TMD 120 Antidumpningsåtgärder
TMD 121 Ändring till omräkningskurser i augusti 2007
TMD 122 Antidumpningsåtgärder
TMD 123 Kompensationsränta i augusti 2007
TMD 124 Ändringar till omräkningskurser i augusti 2007
TMD 125 Ändring i förteckningen över registrerade kunder
TMD 126 Enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (KN) gällande klassificering av varor
TMD 127 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
TMD 128 Omräkningskurser för valuta i september 2007
TMD 129 Tullstyrelsens beslut om anmälnings- och beskattningsförfaranden för accis på produkter som privatpersoner för

med sig eller tar emot från utlandet
TMD 130 Tullkvot för beredningar som används som djurfoder
TMD 131 ATA-carnet gäller i Pakisten fr.o.m. 1.10.2007
TMD 132 Ändringar i Brukstariffen
TMD 133 Antidumpningsåtgärder
TMD 134 Omräkningskurser för valuta i oktober 2007
TMD 135 Kompensationsränta i september 2007
TMD 136 Europa-Medelhavstäckande ursprungskumulation; förklarande anmärkningar
TMD 137 Ändringar i brukstariffen
TMD 138 Textilavtal mellan Kina och Europeiska unionen; situationen för 2007 års kvoter 24.9.2007
TMD 139 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 140 Ändring till Tullstyrelsens beslut om tullvägar och allmänna trafikplatser
TMD 141 Europa-Medelhavstäckande ursprungskumulation
TMD 142 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 143 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 144 Tullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz
TMD 145 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
TMD 146 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 147 Kina godkänner ATA-carneter för varor för de olympiska spelen i Peking
TMD 148 Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenkatur
TMD 149 Klassificering av varor i den kombinerade nomenklaturen
TMD 150 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 151 Kompensationsränta i oktober 2007
TMD 152 Övergång till reservsystemet vid transitering fr.o.m. 1.11.2007
TMD 153 Ändring av definitionen på varupost fr.o.m. 1.12.2007
TMD 154 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 155 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 156 Omräkningskurser för valuta i november 2007
TMD 157 Precisering av tolkningen av bestämmelserna flyttgods i tullfrihetsförordningen - import i förväg
TMD 158 Övergång till reservsystemet vid transitering fr.o.m. 1.11.2007- webblankett
TMD 159 Ändring av definitionen på varupost fr.o.m. 1.12.2007 - ändring i fråga om gemenskapsvaror t.o.m. 30.6.2009
TMD 160 Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenkatur
TMD 161 Klassificering av varor i den kombinerade nomenklaturen
TMD 162 Mexiko, ändringar i ursprungsreglerna
TMD 163 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 164 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)
TMD 165 Import av textilier och kläder från Kina år 2008
TMD 166 Tullpreferenser för utvecklingsländer (GSP); myndigheter som bestyrker ursprungscertifikat (Form A)
TMD 167 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 168 Möjligt att skapa individuella säkerheter via transiteringssystemet fr.o.m. 31.10.2007
TMD 169 Meddelande till importörer; import av sockerblandningar med förmånsbehandling
TMD 170 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 171 Tillämpning av rådets förordning (EG) nr 300/2006
TMD 172 Ändringar i brukstariffen
TMD 173 Kompensationsränta i november 2007
TMD 174 Ändringar till omräkningskurser i november 2007



TMD 175 Omräkningskurser för valuta i december 2007
TMD 176 Kommissionens tillstånd till förhöjd accisåterbäring för yrkesmässiga växthusodlare
TMD 177 Ändring till de perioder som avses i 40 § 2 mom. i bilskattelagen
TMD 178 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
TMD 179 Klassificering av varor i den kombinerade nomenklaturen
TMD 180 Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenkatur
TMD 181 Finlands Banks meddelande om referensräntä och dröjsmålsränta
TMD 182 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)
TMD 183 Tullkvoter - undantag från ursprungsreglerna för fiskeriprodukter från Falklandsöarna
TMD 184 Tullkvoter för apelsiner med ursprung i Egypten och vissa citrusberedningar med ursprung i Israel
TMD 185 Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
TMD 186 Tullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Island
TMD 187 Tullkvoter för vissa fiskeriprodukter med ursprung i Norge
TMD 188 De mest efterfrågade prisklasserna för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter
TMD 189 Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som skall träda i kraft 1.1.2009
TMD 190 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift
TMD 191 Tullkvot för fiskfoder med ursprung i Färöarna
TMD 192 Ändringar i brukstariffen
TMD 193 Korrelationstabeller för Taric-nummer
TMD 194 Kompensationsränta i december 2007
TMD 195 Förlängning av giltighetstiden för vissa beslut av Tullstyrelsen
TMD 196 Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. i bilskattelagen
TMD 197 Tullkvoter för ris med ursprung i Egypten
TMD 198 Antidumpningsåtgärder
TMD 199 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
TMD 200 Ändring till omräkningskurser i december 2007
TMD 201 Omräkningskurser för valuta i januari 2008
TMD 202 Lagen om verkställighet av skatter och avgifter träder i kraft 1.1.2008
TMD 203 Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
TMD 204 Tullstyrelsens föreskrift om inlämnande av farledsavgiftsanmälan för isbrytare i inrikestrafik
TMD 205 Tullstyrelsens föreskrift om inlämnande av farledsavgiftsanmälan för fartyg som idkar handelssjöfart i inrikestrafik
TMD 206 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)
TMD 207 Lag om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
TMD 208 Ändringar i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om accis på elström och vissa bränslen

(1260/1996)
TMD 209 Beskattningsvärden enligt lagen om påförande av accis för tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel
TMD 210 Antidumpningsåtgärder
TMD 211 Tullkvot för vermouth



Skriv ut Stäng

Tullsuspensioner 1.1.2007
Rådet har utfärdat förordning (EG) nr 1897/2006 av den 19 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt
upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter. Förordningen
finns publicerad i EU:s officiella tidning L 395, 30.12.2006 (http://eur-lex.europa.eu). Förordningen tillämpas från den 1 januari 2007.

Mera information: Tarja Seesoja, tfn 020 492 2116

Tullstyrelsen, Tariffenheten/Mirja Kivimäki/Tarja Seesoja, 2.1.2007



IBAN - kontonumret blir obligatoriskt i internationell
betalningsrörelse 1.1.2007
Den internationella IBAN-kontonumret samt bankernas SWIFT/BIC -kod blir obligatoriska i internationella
betalningar inom EU- och EES-området den 1 januari 2007.

Bankerna tar fr.o.m. början av 2007 inte längre emot internationella betalningar som saknar IBAN och
SWIFT/BIC-kod.

Om en utländsk räkning eller faktura saknar IBAN och SWIFT/BIC-kod kan räkningen eller fakturan inte betalas.

Tullens räkningar och andra motsvarande dokument skall vara försedda med IBAN-kontonumret och bankens
SWIFT/BIC-kod.

Tullstyrelsen 166030-102304 skatteintäkter Nordea
IBAN : FI2616603000102304
BIC (SWIFT) : NDEAFIHH
Tullstyrelsen 500001-20378517 skatteintäkter OKO
IBAN : FI9050000120378517
BIC (SWIFT) : OKOYFIHH
Tullstyrelsen 800017-13916 skatteintäkter Sampo
IBAN : FI8280001700013916
BIC (SWIFT) : PSPBFIHH
Tullstyrelsen 166030-102726 inkomstkonto Nordea
IBAN: FI7816603000102726
BIC (SWIFT) : NDEAFIHH



Korrelationstabell för TARIC-nummer 2006 - 2007
Kommissionen har publicerat korrelationstabeller 2006 - 2007 och 2007 - 2006 för TARIC-nummer (varukod med 10
siffror) . Tabellerna finns på adressen http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/sv, under Taric. Till vänster på Taric-
hemsidan finns knappen Senaste nytt och under den tabellen "2006 - 2007 Correlation Table".

De tvåsiffriga talen efter Taric-numren (t.ex. 10 och 80) hänför sig datatekniskt till underindelningen och syns inte i
Taric.

Mera information: Heidi Stolt, tfn 020 492 2431/040 332 2431

Tullstyrelsen, Tariffenheten /

Mirja Kivimäki / Heidi Stolt, 28.12.2006



Skriv ut Stäng

Tullsuspensioner 1.7.2007
Rådet har utfärdat förordning (EG) nr 729/2007 av den 25 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt
upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter. Förordningen
finns publicerad i EU:s officiella tidning L 166, 28.6.2007 (http://eur-lex.europa.eu). Förordningen tillämpas från den 1 juli 2007.

Mera information: Tarja Seesoja, tfn 020 492 2116

Tullstyrelsen, Tariffenheten/Mirja Kivimäki/Tarja Seesoja, 28.6.2007



 TMD nr 1/2007

Handläggning av elektroniska deklarationer centraliseras
vid Tullen
Handläggningen av elektroniska deklarationer centraliseras stegvis till fyra tullkontor enligt följande:
- Handläggningen av elektroniska importdeklarationer som skickas av EDI-deklaranter etablerade på Åland eller via dessa
deklarantens direkta ombud centraliseras till Mariehamn.
- Handläggningen av elektroniska importdeklarationer som skickas av alla andra deklaranter centraliseras till Tullens
elektroniska förtullningscentrum i Helsingfors och Åbo.
- Handläggningen av transiteringsdeklarationer centraliseras till Torneå, men deklarationer handläggs också i Tullens
elektroniska förtullningscentrum i Helsingfors vid separat bestämda tider.

Handläggningen av importdeklarationer centraliseras i fyra etapper:
- fr.o.m. den 1 januari 2007 övergår nuvarande EDI-kunder vid Landtullen, Flygtullen och Lahtis tull till den centraliserade
handlingsmodellen.
- fr.o.m. den 1 februari 2007 övergår nuvarande EDI-kunder vid tullarna i Åbo, Tammerfors och Vasa till den centraliserade
handlingsmodellen.
- fr.o.m. den 1 mars 2007 övergår nuvarande EDI-kunder vid tullarna i Torneå och Uleåborg till den centraliserade
handlingsmodellen.
- fr.o.m. den 1 april 2007 övergår nuvarande EDI-kunder vid tullen i Villmanstrand till den centraliserade handlingsmodellen.

Om företaget har flera verksamhetsställen, kan dessa övergå till den centraliserade handlingsmodellen vid olika tidpunkter.
Därför kan det under övergångstiden hända att en speditionsfirma måste vänta på handläggning av sin kunds deklarationer
t.ex. över ett veckoslut.

Inom transitering införs den centraliserade handlingsmodellen den 1 mars 2007.

Handläggningen av exportdeklarationer förblir oförändrad tills ett nytt exportsystem tas i bruk.

Öppettider för Tullens elektroniska förtullningscentrum

Deklarationer som kräver manuell handläggning handläggs på vardagar och veckoslut enligt följande:

Dag Öppet

måndag 5 - 22

tisdag - fredag 6 - 22

lördag 9 - 18

söndag 9 - 21

Tullen tillämpar en timmes svarstid vid manuell handläggning av deklarationer. Därför kan det hända att en deklaration som
kommit till Tullen just innan stängningsdags handläggs först följande dag.

Tullens elektroniska förtullningscentrum är inte öppet på nyårsdagen den 1 januari 2007 och inte heller på trettondagen den 6
januari 2007. Öppettiderna för andra helgdagar bestäms separat enligt kunders begäranden om betjäning. Begäran om
betjäning skall skickas till Tullen senast fyra veckor före helgen i fråga.

Tillstånd för status som EDI-deklarant och EDI-avsändare

De gällande tillstånden ändras som tjänstearbete år 2007.



Tillstånd till tullförfaranden med ekonomisk verkan

Gällande tillstånd

Gällande tillstånd (som beviljats före 1.1.2007) ändras inte till följd av centralisering av den elektroniska förtullningen.
Tullens elektroniska förtullningscentra kan som anmälningstullkontor och avslutningstullkontor godkänna ovan nämnda
förtullningscentra fastän dessa inte nämns som anmälnings- och avslutningstullkontor i tillståndet.

Nya tillstånd

I tillstånd som beviljas den 1 januari 2007 eller därefter skall den som beviljar tillståndet alltid automatiskt som anmälnings-
och avslutningstullkontor anteckna Tullens elektroniska förtullningscentrum utöver andra eventuella tullkontor, fastän
sökanden i sin ansökan inte begärt att förtullningscentrumet skall fungera som anmälnings- och avslutningstullkontor.

Varugranskning och provtagning

Tullen gör i regel varugranskningar under tjänstetid. Om ett importparti behöver granskas, kan partiet med Tullens
förflyttningstillstånd förflyttas till en bestämd plats för att vänta på granskning där (varans förvaringsplats för granskning).

Vid import av varor som kräver veterinära gränskontroller eller växtinspektioner skall samma föranmälningar enligt
förordningar göras för kontrollmyndigheter som hittills. Egentliga kontroller görs under tjänstetid men man kan hos den
berörda myndigheten också beställa kontroll utanför tjänstetiden.

Förfarande med förhandsförfrågan

Vid importförtullning kräver vissa varor alltid Tullens åtgärder innan varan kan hänföras till ett tullförfarande. Utredning av
importvillkoren (konsumentskyddsåtgärderna) i samband med handläggning av tulldeklarationen tar mycket tid i anspråk.

Genom förfarandet med förhandsförfrågan kan kunden vid Tullen innan varan anländer till landet ta reda på om varan skall
underkastas fytosanitär gränskontroll, kontroll av överenstämmelse med handelsnormerna gällande frukt och grönsaker eller
Tullaboratoriets produktsäkerhetsundersökning. Förfarandet med förhandsförfrågan kräver tillstånd.

En separat anvisning kommer att publiceras om förfarandet med förhandsförfrågan.

Kontaktuppgifter för Tullens elektroniska förtullningscentrum

Telefonnumret till Tullens elektroniska förtullningscentrum är 020 690 617 och faxnumret är 020 492 1751.

Information om den centraliserade handlingsmodellen

Ytterligare information om den centraliserade handlingsmodellen finns på Tullens webbplats www.tulli.fi. Frågor om
handlingsmodellen kan också skickas till e-postadressen tuontiedi@tulli.fi.

JS/RSo, 243/010/21.12.2007



 TMD nr 2/2007

Ändringar i tillämpningskodexen/ändringar gällande
exportförfarandet fr.o.m. 26.12.2006
En delreform (EY 648/2005) av tullkodexen (EY 2913/92) trädde i kraft den 11 maj 2005. De ändringar i
tillämpningskodexen (EY 2454/93) som hänför sig till tullkodexreformen publicerades i Europeiska unionens officiella
tidning den 19 december 2006 (L 360/64, EG 1875/2006). Ändringarna träder i kraft den sjunde dagen efter publiceringen,
dvs. den 26 december 2006. Bestämmelserna börjar tillämpas vid tre olika tidpunkter: 26.12.2006, 1.1.2008 och 1.7.2009. De
största ändringarna med tanke på helheten träder i kraft vid de två sista tidpunkterna.

I en stor del av bestämmelserna om exportförfarandet görs ändringar som börjar tillämpas genast då lagen träder i kraft den
26 december 2006. Innehållsmässigt mycket betydande bestämmelser träder lagtekniskt genast i kraft men de börjar de facto
tillämpas i Finland först den 14 juni 2007 då Finland ansluter sig till ett nytt exportkontrollsystem mellan EU-länderna (ECS,
Export Control System). Information om dessa ändringar ges under våren 2007.

Vad de bestämmelser som börjar tillämpas redan 26 december 2006 gäller så är det till största delen fråga om att
bestämmelserna har förtydligats eller ändrats bara strukturellt. Ändringarna i innehållet är huvudsakligen så ringa att de inte
förutsätter något separat meddelande. Nedan behandlas endast de mest väsentliga ändringarna.

1. Exportföljedokument (EAD)

Varor som kommer från vissa medlemsländer enligt exportförfarandet åtföljs av exportföljedokument (EAD, Export
Accompanying Document) i stället för av exemplar 3 av exportdeklarationen (SAD) och andra exportdokument . När ett
finskt tullkontor fungerar som utfartstullkontor godkänns på samma sätt EAD som SAD 3 eller något annat exportdokument
enligt bestämmelserna oberoende av från vilket land varan kommer. Bara ett av dessa dokument bestyrks, inte båda.

Om EAD används, skall det stämma överens med bilagorna 45C och 45D till tillämpningskodexen.
(Nya art. 792.2 och 796a)

2. Ändringar gällande anteckningar i dokument för varor som exporteras
luftvägen

Med beaktande av bestämmelsen om ett enda transportavtal (ny art. 793.2b, TMD 78/2003) anses utfartstullkontoret vid
export utgöras av det tullkontor som är behörigt på den plats där järnvägsbolag, postmyndigheter, flygbolag eller rederier
övertar varor för att enligt ett enda transportavtal transportera dem till ett område utanför tullområdet. Utfartstullkontoret
skall utöver bestyrkandet av exportdeklarationens exemplar 3 (stämpel på baksidan) också förse fraktsedeln med
anteckningen EXPORT och stämpla den med tullkontorets egen stämpel. Dessutom skall SAD-exemplar 3 förses med en
hänvisning till fraktsedeln och fraktsedeln med en hänvisning till exportdeklarationen.

Hittlls har fraktsedeln stämplats med en röd EXPORT-stämpel och Tullens datumstämpel endast när flygfrakt börjat
transporteras landvägen (med s.k. flyglångtradare) till en annan flygplats inom EU för utförsel därifrån till ett tredje land.
Enligt lagen har dokumenthänvisningar inte heller behövt göras fastän hänvisningen till flygfraktsedeln av
övervakningsmässiga orsaker har gjorts på exporttulldeklarationen. Däremot har ingen hänvisning till exportdeklarationen
angetts i flygfraktsedeln.

Ändringarna: Nu skall EXPORT-stämplen sättas också när förflyttningstransporten görs med ett flygplan.
Dokumenthänvisningarna skall göras både i exportdeklarationen och fraktsedeln.
(Nya art. 793.2b ja 793a.6)

3. Ändring gällande bestyrkande av exportdeklaration /exportvaror angivna i
förenklad transiteringsdeklaration för flyg- och sjötrafik

Fastän transporten inte omfattas av endast ett transportavtal och utfartstullkontoret enligt exportförfarandet således inte kan
finnas redan på den första flygplatsen eller hamnen, skall exportdeklarationen emellertid under vissa förutsättningar bestyrkas
redan där.

Hittills har exportdeklarationens exemplar 3 åtföljt varorna under transporten utan att det bestyrkts.



Ändring: Om exportvarorna försetts med koden X i det manifest som används som transiteringsdeklaration (art. 445 och
448), skall exportdeklarationens exemplar 3 bestyrkas. (I dessa fall gäller inte det som sägs ovan i punkt 2 om EXPORT-
stämpeln.)
(Ny art. 793b.2)

JS/AH, 256/010/21.12.2006



TMD nr 3/2007

Ansökan om tullsuspensioner som skall träda i kraft
1.7.2008
Ansökan om tullsuspensioner som skall träda i kraft den 1 juli 2008 bör tillställas Tullstyrelsen, PB 512, 00101 Helsingfors,
senast den 15 augusti 2007.

Ansökan kan göras på svenska, men för snabbare handläggning rekommenderas engelska. 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

Ansökan skall göras enligt kommissionens formulär med två delar (Bilaga 1 och 2) och ansökan bör åtföljas av en detaljerad
redogörelse som handläggningen av ärendet förutsätter.

Varukod, produktbeskrivning och användningssyfte

Varukoden anges enligt den kombinerade nomenklaturen med minst åtta siffrors noggrannhet. Företaget som gör ansökan 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 ges i regel på ett bifogat datablad som innehåller alla nödvändiga
uppgifter om varans tekniska egenskaper och i tillämpliga delar om dess funktion. Dessa uppgifter är absolut nödvändiga för
att man skall kunna reda ut om samma eller motsvarande vara tillverkas inom gemenskapen.

Man bör noggrant redogöra för vilket syfte varan och den produkt som kommer att tillverkas av varan används.

Tillgång på varan i Europeiska gemenskapen

Tullsuspension kan beviljas bara om samma, motsvarande eller ersättande varor inte finns tillgängliga inom gemenskapen.
Detta skall bevisas av den sökande. Bevisningsskyldigheten kan från fall till fall uppfyllas t.ex. genom en offertbegäran på
vilken de ledande gemenskapsföretagen inom branschen har gett ett avböjande svar.

Företagets kontaktperson

För handläggning av ansökan om tullsuspension skall företaget i sin ansökan nämna en kontaktperson, som 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 inlämnade ansökningarna och ber vid behov om tilläggsuppgifter av de
sökande. Om ansökan inte motsvarar de krav som kommissionen ställer, returneras ansökan till den sökande enligt
kommissionens instruktioner.

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

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

Tullkvotsärenden



Vid ansökan om tullkvoter följs i tillämpliga delar vad som är stadgat om tullsuspension. Sökanden skall tydligt påvisa att
gemenskapernas produktion är otillräcklig, eftersom tullkvoten beviljas endast för den mängd som saknas.

Mera information: Tarja Seesoja, tfn 020 492 2116.

MKi/TSe, 259/010/27.12.2006

Bilaga 1

REGUEST 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

REGUEST 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.



 TMD nr 4/2007

Enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (KN)
gällande klassificering av varor
Kommissionen publicerade den 22 december 2006 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 316 tillkännagivanden
(2006/C 316/03 och 2006/C 316/04) om enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (klassificering av varor).
Tillkännagivandena innehåller ändringar till förklarande anmärkningar i Europeiska gemenskapernas kombinerade
nomenklatur (EUT C 50, 28.2.2006, sid. 1).

I anslutning till de förklarande anmärkningarna i Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 50,
28.2.2006, sid. 1) har kommissionen publicerat en rättelse (2006/C 260/06) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 260
av den 28 oktober 2006.

RV/HHS, 260/010/27.12.2006

Bilaga: EUT C 316, 22.12.2006, s. 9-11



 TMD nr 5/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Fotnotsförteckning

Nya fotnoter, gäller f.r.o.m. 22.3.2003:

TM 594
I sin dom av den 13 juli 2006 i mål T-413/03 upphävde Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt förordning (EG) nr
1656/2003 (EUT L 234, 20.9.2003, s. 1.) om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den
preliminära tull som införts på import av parakresol med ursprung i Folkrepubliken Kina och som framställts av Shandong
Reipu Biochemicals Co. Ltd (Företaget förtecknas i artikel 1 i förordning (EG) nr 1656/2003 under namnet "Shandong Reipu
Chemicals Co. Ltd".) i den mån det gäller import till Europeiska gemenskapen.
De slutgiltiga antidumpningstullar som erlagts enligt ovannämnda förordning om import till Europeiska gemenskapen av
parakresol enligt KN-nummer ex 2907 12 00 och som framställts av ovannämnda företag (Tarictilläggsnummer A435), inkl.
de preliminära tullar som slutgiltigt uttagits i enlighet med artikel 2 i förordningen, bör därför återbetalas. Återbetalningen bör
avkrävas de nationella tullmyndigheterna i enlighet med gällande gemenskapstullagstiftning.
Till följd av domen av den 13 juli 2006 är ovannämnda företag inte längre föremål för de antidumpningsåtgärder som åläggs i
förordning (EG) nr 1656/2003 av den 11 september 2003.

gäller fr.o.m. 16.10.2006
TM 591
Ursprungsintyg som utfärdats på korrekt sätt i Chile inom ramen för gemenskapens Allmänna preferenssystem (GPS) skall i
Europeiska gemenskapen godtas som giltiga ursprungsintyg enligt den bilaterala förmånsordning som inrättas genom
associeringsavtalet under förutsättning att
i) ursprungsintyget uppvisas inom fyra månader efter dagen för besluts nr 2/2006 av associeringsrådet EU-Chile (EGT L 322,
22.11.2006, s.5) ikraftträdande,
ii) ursprungsintyget och transportdokumenten utfärdats senast dagen före besluts nr 2/2006 av associeringsrådet EU-Chile
(EGT L 322, 22.11.2006, s.5) ikraftträdande.

Fotnoter som upphört att gälla 1.12.2006
CD 439
CD 486

RV/LK, 257/010/22.12.2006

Nya varukoder, gäller fr.o.m. 21.12.2006:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

2001 90 30 00 - - Sockermajs (Zea mays var. saccharata):

2001 90 30 10 - - - Av korn, inte fryst 5,1 + 9,4 eur/100
kg/net eda

1, 2

2001 90 30 90 - - - Andra 5,1 + 9,4 eur/100
kg/net eda

1

2005 80 00 00 - Sockermajs (Zea mays var. saccharata):

2005 80 00 10 - - Av korn, inte fryst 5,1 + 9,4 eur/100
kg/net eda

1, 2



2005 80 00 90 - - Andra 5,1 + 9,4 eur/100
kg/net eda

1

Varukoder som träder i kraft den 1 januari 2007 och som i tidigare meddelanden saknat text:

Varukod Varubeskrivning

2524 10 00 00 - Krokidolit

2833 29 20 00 - - - Kadmiumsulfat; kromsulfater; zinksulfat

2833 29 60 00 - - - Blysulfater

2834 29 40 00 - - - Kopparnitrater

2852 00 00 00 Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, med undantag av amalgamer

2903 31 00 00 - - Etylendibromid (ISO) (1,2dibrometan)

2903 52 00 00 - - Aldrin (ISO), klordan (ISO) and heptaklor (ISO)

2908 11 00 00 - - Pentaklorfenol (ISO)

2908 91 00 00 - - Dinoseb (ISO) och salter av dinoseb

2910 40 00 00 - Dieldrin (ISO, INN)

2915 36 00 00 - - Acetat av dinoseb (ISO)

2916 36 00 00 - - Binapakryl (ISO)

2918 18 00 00 - - klooribentsilaatti (ISO)

2918 91 00 00 - - 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) samt salter och estrar av denna förening

2919 10 00 00 - Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

2920 11 00 00 - - Paration (ISO) och parationmetyl (ISO) (metylparation)

2924 12 00 00 - - Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) och fosfamidon (ISO)

2925 21 00 00 - - Klordimeform (ISO)



2930 50 00 00 - Kaptafol (ISO) och metamidofos (ISO)

3006 10 30 00 - - Sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara

3006 91 00 00 - - Artiklar, igenkännliga för att användas för stomier

3301 29 71 00 - - - - - Pelargonolja (geraniumolja); Jasminblomolja; Vetiveriaolja

3301 29 79 00 - - - - - Lavendelolja och lavandinolja

3808 50 00 00 - Varor enligt anmärkning 1 till undernummer till detta kapitel

3824 72 00 00 - - Innehållande bromklordifluormetan, bromtrifluormetan eller dibromtetrafluoretaner

3824 73 00 00 - - Innehållande bromfluorkolväten (HBFC)

3824 74 00 00 - - Innehållande klorfluorkolväten (HCFC), även innehållande perfluorkarboner (PFC) eller
fluorkolväten (HFC), dock inte innehållande klorfluorkarboner (CFC)

3824 75 00 00 - - Innehållande koltetraklorid

3824 76 00 00 - - Innehållande 1,1,1-trikloretan (metylkloroform)

3824 77 00 00 - - Innehållande brommetan (metylbromid) eller bromklormetan

3824 78 00 00 - - Innehållande perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock inte innehållande
klorfluorkarboner (CFC) eller klorfluorkolväten (HCFC)

3824 81 00 00 - Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid), polybromerade bifenyler
(PBB), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller tris(2,3-
dibrompropyl)fosfat

3824 81 00 00 - - Innehållande oxiran (etylenoxid)

3824 82 00 00 - - Innehållande polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller
polybromerade bifenyler (PBB)

3824 83 00 00 - - Innehållande tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

4205 00 11 00 - Av sådana slag som används i maskiner, apparater eller mekaniska redskap eller för annat
tekniskt ändamål

4402 10 00 00 - Av bambu



4402 90 00 00 - Annat

4407 21 00 00 - - Mahogny (Swietenia spp.)

4407 22 00 00 - - Virola, imbuia och balsa:

4407 27 00 00 - - Sapelli:

4407 28 00 00 - - Iroko:

4407 93 00 00 - - Av lönn (Acer spp.):

4407 94 00 00 - - Av körsbärsträ (Prunus spp.):

4407 95 00 00 - - Av ask (Fraxinus spp.):

4409 21 00 00 - - Av bambu:

4410 11 00 00 - Av trä:

4410 11 00 00 - - Spånskivor:

4410 12 00 00 - - Oriented strand board (OSB):

4411 12 00 00 - - Med en tjocklek av högst 5 mm:

4411 13 00 00 - - Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 9 mm:

4411 14 00 00 - - Med en tjocklek av mer än 9 mm:

4411 92 00 00 - - Med en densitet av mer än 0,8 g/cm³:

4411 93 00 00 - - Med en densitet av mer än 0,5 g/cm³ men högst 0,8 g/cm³:

4411 94 00 00 - - Med en densitet av högst 0,5 g/cm³:

4412 10 00 00 - Av bambu

4412 31 10 00 - - - Av afrikansk mahogny, ljusröd meranti, mörkröd meranti, limba, äkta mahogny
(Swietenia spp.), obeche (abachi), okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, palissandre de
Rio, palissandre de Rose, virola och vit lauan:



4418 60 00 00 - Stolpar och bjälkar

4418 71 00 00 - Sammansatta golvskivor:

4418 72 00 00 - - Andra, flerskiktade

4601 21 00 00 - - Av bambu:

4601 22 00 00 - - Av rotting:

4601 29 00 00 - - Andra:

4601 92 00 00 - - Av bambu:

4601 93 00 00 - - Av rotting:

4601 94 00 00 - - Av andra vegetabiliska material:

4602 11 00 00 - - Av bambu:

4602 12 00 00 - - Av rotting:

4602 19 00 00 - - Andra:

4706 30 00 00 - Annan, av bambu

4813 90 10 00 - - Cigarettpapper i rullar med en bredd av mer än 5 cm men högst 15 cm

4823 61 00 00 - - Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp

6115 10 00 00 - Strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcksstrumpor):

6505 90 05 00 - - Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt tillverkade av hattstumpar eller plana
hattämnen enligt nr 6501

6506 99 10 00 - - - Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt tillverkade av hattstumpar eller plana
hattämnen enligt nr 6501

6811 40 00 00 - Innehållande asbest

6811 81 00 00 - Inte innehållande asbest:



6812 80 00 00 - Av krokidolit:

6812 80 10 00 - - Bearbetade fibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och
magnesiumkarbonat

6812 80 90 00 - - Andra slag

6812 91 00 00 - Andra:

6813 20 00 00 - Innehållande asbest

6813 81 00 00 - Inte innehållande asbest:

7013 22 00 00 - Dricksglas på fot, andra än sådana av glaskeramiskt material:

7013 33 00 00 - Andra dricksglas, andra än sådana av glaskeramiskt material:

7013 41 00 00 - Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller
köksartiklar, andra än sådana av glaskeramiskt material:

7304 11 00 00 - - Av rostfritt stål:

7304 22 00 00 - - Borrör av rostfritt stål:

7304 23 00 00 - - Andra borrör:

7304 24 00 00 - - Andra, av rostfritt stål:

7304 29 10 00 - - - Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm:

7304 29 30 00 - - - Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm:

7306 11 00 00 - - Svetsade, av rostfritt stål

7306 19 00 00 - - Andra:

7306 19 11 00 - - - Längssvetsade

7306 19 90 00 - - - Spiralsvetsade

7306 21 00 00 - - Svetsade, av rostfritt stål



7306 29 00 00 - - Andra

7306 61 00 00 - - Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt:

7306 61 11 00 - - - Med en väggtjocklek av mindre än 2 mm:

7306 61 91 00 - - - Med en väggtjocklek av minst 2 mm:

7306 69 00 00 - - Med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt:

7321 19 00 00 - - Andra, inbegripet apparater för fast bränsle

7321 89 00 00 - - Andra, inbegripet apparater för fast bränsle

7419 99 10 00 - - - Duk (även ändlösa band), galler och nät av tråd av koppar med ett största tvärmått av
högst 6 mm; klippnät

7419 99 30 00 - - - Fjädrar

7806 00 30 00 - Stång, profiler och tråd

7806 00 50 00 - Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar)

7907 00 10 00 - Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar)

7907 00 90 00 - Andra slag

8007 00 10 00 - Plåt och band av tenn med en tjocklek av mer än 0,2 mm

8007 00 30 00 - Folie av tenn (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller
liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst
0,2 mm; pulver och fjäll

8007 00 50 00 - Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar)

8007 00 90 00 - Andra

8112 92 21 00 - - - Niob (columbium); rhenium; gallium; indium; vanadin; germanium:

8112 92 21 00 - - - - Avfall och skrot

8112 99 20 00 - - - Hafnium (celtium); germanium



8112 99 70 00 - - - Gallium; indium; vanadin

8419 90 15 00 - - Till steriliseringsapparater enligt nr 8419 20 00:

8421 19 70 00 - - - Andra:

8425 39 30 00 - - - Med förbränningsmotor:

8425 39 90 00 - - - Andra:

8428 90 95 00 - - - - Andra:

8431 39 70 00 - - - Andra

8442 30 91 00 - - Andra:

8442 30 91 00 - - - För typgjutning eller typsättning (t.ex. linotype-, monotype-, intertypemaskiner) med
eller utan gjututrustning

8442 30 99 00 - - - Andra

8443 13 00 00 - - Andra offsetpressar:

8443 13 10 00 - - - Med arkmatning:

8443 13 10 00 - - - - Begagnade

8443 13 31 00 - - - - Nya, för ark av format:

8443 13 31 00 - - - - - Högst 52 × 74 cm

8443 13 35 00 - - - - - Över 52 × 74 cm men högst 74 × 107 cm

8443 13 39 00 - - - - - Över 74 × 107 cm

8443 13 90 00 - - - Andra

8443 14 00 00 - - Boktryckpressar (högtryckpressar) med rullmatning, andra än för flexografiskt tryck

8443 15 00 00 - - Boktryckpressar (högtryckpressar), andra än med rullmatning och för flexografiskt tryck

8443 16 00 00 - - Tryckpressar för flexografiskt tryck



8443 17 00 00 - - Djuptryckpressar

8443 19 20 00 - - - För tryckning av textilmaterial

8443 19 40 00 - - - För användning vid tillverkning av halvledare

8443 19 70 00 - - - Andra

8443 31 00 00 - Andra skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även kombinerade:

8443 31 00 00 - - Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och
telefaxöverföring och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett
nätverk:

8443 31 10 00 - - - Maskiner för kopiering och telefaxöverföring, även med funktion för tryckning, och som
har en kapacitet för kopiering på högst 12 enfärgade sidor per minut

8443 31 91 00 - - - Andra:

8443 31 91 00 - - - - Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet och tryck av kopiorna genom
elektrostatiskt tryck

8443 31 99 00 - - - - Andra

8443 32 00 00 - - Andra, som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk:

8443 32 10 00 - - - Skrivare

8443 32 30 00 - - - Telefaxapparater

8443 32 91 00 - - - Andra:

8443 32 91 00 - - - - Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet och tryck av kopiorna genom
elektrostatiskt tryck

8443 32 93 00 - - - - Övriga maskiner med kopieringsfunktion där ett optiskt system ingår

8443 32 99 00 - - - - Andra

8443 39 00 00 - - Andra

8443 39 10 00 - - - Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet och tryck av kopiorna genom
elektrostatiskt tryck



8443 39 31 00 - - - Andra kopieringsapparater:

8443 39 31 00 - - - - Med optiskt system

8443 39 39 00 - - - - Andra

8443 39 90 00 - - - Andra

8443 91 00 00 - Delar och tillbehör:

8443 91 00 00 - - Delar och tillbehör till tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar,
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442:

8443 91 10 00 - - - Till apparater enligt nr 8443 19 40

8443 91 91 00 - - - Andra:

8443 91 91 00 - - - - Av gjutet järn eller stål

8443 91 99 00 - - - - Andra

8443 99 00 00 - - Andra:

8443 99 10 00 - - - Sammansatta elektroniska komponenter

8443 99 90 00 - - - Andra

8456 90 00 00 - Andra slag

8466 10 20 00 - - Verktygshållare:

8466 10 20 00 - - - Dornar, chuckar och hylsor

8466 10 38 00 - - - - Andra

8466 10 80 00 - - Självöppnande gänghuvuden

8466 20 20 00 - - Uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill

8466 20 98 00 - - - Andra

8469 00 10 00 - Ordbehandlingsmaskiner



8469 00 91 00 - Andra:

8469 00 91 00 - - Elektriska

8469 00 99 00 - - Andra

8471 60 70 00 - - Andra

8472 90 70 00 - - Andra

8473 30 20 00 - - Sammansatta elektroniska komponenter

8473 30 80 00 - - Andra

8473 40 18 00 - - - Andra

8473 40 80 00 - - Andra

8473 50 20 00 - - Sammansatta elektroniska komponenter

8473 50 80 00 - - Andra

8479 90 20 00 - - Av gjutet järn eller stål

8479 90 80 00 - - Andra

8486 00 00 00 Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används
för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers),
halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller
flata bildskärmar; maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta kapitel;
delar och tillbehör:

8486 10 00 00 - Maskiner och apparater för framställning av halvledarämnen (boules) och
halvledarplattor (wafers)

8486 20 00 00 - Maskiner och apparater för framställning av halvledarkomponenter eller
halvledarelement och av elektroniska integrerade kretsar:

8486 20 10 00 - - Verktygsmaskiner arbetande med ultraljud

8486 20 90 00 - - Andra

8486 30 00 00 - Maskiner och apparater för framställning av flata bildskärmar:



8486 30 10 00 - - Apparater för utfällning genom kemisk förångning på substrat för flytande kristaller
(LCD)

8486 30 30 00 - - Apparater för torretsning av mönster på substrat för flytande kristaller (LCD)

8486 30 50 00 - - Utrustning för fysisk beläggning på substrat för flytande kristaller genom sputtering
(katodförstoftning) (LCD)

8486 30 90 00 - - Andra

8486 40 00 00 - Maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta kapitel

8486 90 00 00 - Delar och tillbehör:

8486 90 10 00 - - Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden; hållare för arbetsstycken

8486 90 20 00 - - Andra:

8486 90 20 00 - - - Delar till roterande hållare för beläggning med fotoemulsion på substrat för flytande
kristaller (LCD)

8486 90 30 00 - - - Delar till avgradningsmaskiner för rengöring av metalledningarna till halvledarpaket före
elmetalliseringsprocessen

8486 90 40 00 - - - Delar till utrustning för fysisk beläggning på substrat för flytande kristaller genom
sputtering (katodförstoftning) (LCD)

8486 90 50 00 - - - Delar och tillbehör till apparater för torretsning av mönster på substrat för flytande
kristaller (LCD)

8486 90 60 00 - - - Delar och tillbehör till apparater för utfällning genom kemisk förångning på substrat för
flytande kristaller (LCD)

8486 90 70 00 - - - Delar och tillbehör till verktygsmaskiner arbetande med ultraljud

8486 90 90 00 - - - Andra

8487 00 00 00 Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar,
isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordningar, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel:

8487 10 00 00 - Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar:

8487 10 10 00 - - Av brons



8487 10 90 00 - - Andra

8487 90 00 00 - Andra slag:

8487 90 10 00 - - Av icke smidbart gjutjärn

8487 90 30 00 - - Av aducerat gjutjärn

8487 90 51 00 - - Av järn eller stål:

8487 90 51 00 - - - Av gjutet stål

8487 90 53 00 - - - Av friformsmitt järn eller stål

8487 90 55 00 - - - Av sänksmitt järn eller stål

8487 90 59 00 - - - Andra

8487 90 90 00 - - Andra

8505 90 50 00 - - Elektromagnetiska lyftdon:

8508 00 00 00 Dammsugare:

8508 11 00 00 - Med inbyggd elektrisk motor:

8508 11 00 00 - - Med en effekt av högst 1 500 W och en kapacitet (hos dammpåse eller annan behållare)
av högst 20 l

8508 19 00 00 - - Andra

8508 60 00 00 - Andra dammsugare

8508 70 00 00 - Delar

8512 30 10 00 - - Av sådana slag som används i motorfordon

8512 30 90 00 - - Andra

8512 90 10 00 - - Till apparater enligt nr 8512 30 10

8512 90 90 00 - - Andra



8517 12 00 00 - - Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät

8517 61 00 00 - Andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data,
inbegripet apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN
och WAN):

8517 61 00 00 - - Basstationer

8517 62 00 00 - - Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller regenerering av tal, bilder eller
andra data, inbegripet apparater för uppkoppling och dirigering

8517 69 00 00 - - Andra:

8517 69 10 00 - - - Bildtelefoner

8517 69 20 00 - - - Porttelefoner

8517 69 31 00 - - - Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi:

8517 69 31 00 - - - - Bärbara mottagare för samtal eller personsökning

8517 69 39 00 - - - - Andra

8517 69 90 00 - - - Andra

8517 70 00 00 - Delar:

8517 70 11 00 - - Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga att användas till dessa:

8517 70 11 00 - - - Antenner för utrustning för radiotelegrafi eller radiotelefoni

8517 70 15 00 - - - Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för apparater för montering i
motorfordon

8517 70 19 00 - - - Andra

8517 70 90 00 - - Andra

8519 20 00 00 - Apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra
betalningsmedel:

8519 20 91 00 - - Andra:



8519 20 91 00 - - - Med laseravläsningssystem

8519 20 99 00 - - - Andra:

8519 30 00 00 - Skivspelare (andra än laserskivspelare)

8519 50 00 00 - Telefonsvarare

8519 81 00 00 - Andra apparater:

8519 81 00 00 - - För magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier:

8519 81 11 00 - - - Apparater för ljudåtergivning (även kassettbandspelare), inte försedda med anordning
för ljudinspelning:

8519 81 11 00 - - - - Dikteringsmaskiner (för enbart avlyssning)

8519 81 15 00 - - - - Andra apparater för ljudåtergivning:

8519 81 15 00 - - - - - Kassettbandspelare i fickformat

8519 81 21 00 - - - - - Andra kassettbandspelare:

8519 81 21 00 - - - - - - Med ett analogt och digitalt avläsningssystem:

8519 81 25 00 - - - - - - Andra:

8519 81 31 00 - - - - - Andra slag:

8519 81 31 00 - - - - - - Med laseravläsningssystem:

8519 81 31 00 - - - - - - - Av det slag som används i motorfordon, för skivor som inte har större diameter än
6,5 cm

8519 81 45 00 - - - - - - Andra:

8519 81 51 00 - - - Andra apparater:

8519 81 51 00 - - - - Dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla

8519 81 55 00 - - - - Andra bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning:



8519 81 55 00 - - - - - Kassettbandspelare:

8519 81 55 00 - - - - - - Med inbyggd förstärkare och en eller flera inbyggda högtalare:

8519 81 55 00 - - - - - - - Som kan arbeta utan yttre kraftkälla

8519 81 61 00 - - - - - - - Andra

8519 81 65 00 - - - - - - I fickformat

8519 81 75 00 - - - - - - Andra

8519 81 81 00 - - - - - Andra:

8519 81 81 00 - - - - - - För magnetband på spolar, som möjliggör upptagning eller återgivning av ljud vid
antingen en enda bandhastighet av 19 cm per sekund eller denna och andra lägre hastigheter

8519 81 85 00 - - - - - - Andra

8519 81 95 00 - - - - Andra:

8519 89 00 00 - - Andra:

8519 89 11 00 - - - Apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning:

8519 89 11 00 - - - - Grammofoner, andra än sådana enligt nr 8519 20

8519 89 15 00 - - - - Dikteringsmaskiner (för enbart avlyssning)

8519 89 19 00 - - - - Andra:

8519 89 90 00 - - - Andra:

8523 21 00 00 - Magnetiska medier:

8523 21 00 00 - - Kort med inbyggd magnetremsa

8523 29 00 00 - - Andra

8523 29 15 00 - - - Magnetband; magnetskivor:

8523 29 15 00 - - - - Oinspelade



8523 29 31 00 - - - - Andra:

8523 29 31 00 - - - - - För återgivning av andra fenomen än ljud och bild

8523 29 33 00 - - - - - För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i maskinläsbart,
binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en användare, med
hjälp av en maskin för automatisk databehandling

8523 29 39 00 - - - - - Andra

8523 29 90 00 - - - Andra

8523 40 00 00 - Optiska medier:

8523 40 11 00 - - Oinspelade:

8523 40 11 00 - - - Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet på högst 900 megabyte, utom
raderbara

8523 40 13 00 - - - Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet av mer än 900 megabyte och
högst 18 gigabyte, utom raderbara

8523 40 19 00 - - - Andra slag

8523 40 25 00 - - Andra:

8523 40 25 00 - - - Skivor för laseravläsningssystem:

8523 40 25 00 - - - - För återgivning av andra fenomen än ljud och bild

8523 40 31 00 - - - - Endast för återgivning av ljud:

8523 40 31 00 - - - - - Med en diameter av högst 6,5 cm

8523 40 39 00 - - - - - Med en diameter av mer än 6,5 cm

8523 40 45 00 - - - - Andra:

8523 40 45 00 - - - - - För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i maskinläsbart,
binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en användare, med
hjälp av en maskin för automatisk databehandling

8523 40 51 00 - - - - - Andra:



8523 40 51 00 - - - - - - "Digital versatile discs (DVD)"

8523 40 59 00 - - - - - - Andra

8523 40 91 00 - - - Andra:

8523 40 91 00 - - - - För återgivning av andra fenomen än ljud och bild

8523 40 93 00 - - - - För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i maskinläsbart,
binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en användare, med
hjälp av en maskin för automatisk databehandling

8523 40 99 00 - - - - Andra

8523 51 00 00 - Halvledarmedier:

8523 51 00 00 - - Icke-flyktiga halvledarminnen:

8523 51 10 00 - - - Oinspelade

8523 51 91 00 - - - Andra:

8523 51 91 00 - - - - För återgivning av andra fenomen än ljud och bild

8523 51 93 00 - - - - För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i maskinläsbart,
binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en användare, med
hjälp av en maskin för automatisk databehandling

8523 51 99 00 - - - - Andra

8523 52 00 00 - - Smartkort:

8523 52 10 00 - - - Med minst två elektroniska integrerade kretsar

8523 52 90 00 - - - Andra

8523 59 00 00 - - Andra:

8523 59 10 00 - - - Oinspelade

8523 59 91 00 - - - Andra:

8523 59 91 00 - - - - För återgivning av andra fenomen än ljud och bild



8523 59 93 00 - - - - För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i maskinläsbart,
binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en användare, med
hjälp av en maskin för automatisk databehandling

8523 59 99 00 - - - - Andra

8523 80 00 00 - Andra:

8523 80 10 00 - - Oinspelade

8523 80 91 00 - - Andra:

8523 80 91 00 - - - För återgivning av andra fenomen än ljud och bild

8523 80 93 00 - - - För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i maskinläsbart, binärt
format, och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av
en maskin för automatisk databehandling

8523 80 99 00 - - - Andra

8525 50 00 00 - Apparater för sändning

8525 60 00 00 - Apparater för sändning, med inbyggd utrustning för mottagning

8525 80 00 00 - Televisionskameror, digitala kameror och videokameror

8525 80 11 00 - - Televisionskameror:

8525 80 11 00 - - - Med tre eller flera kamerarör

8525 80 19 00 - - - Andra:

8525 80 30 00 - - Digitala kameror

8525 80 91 00 - - Videokameror:

8525 80 91 00 - - - Endast i stånd att spela in ljud och bild tagna med televisionskamera

8525 80 99 00 - - - Andra

8527 91 00 00 - Andra:

8527 91 00 00 - - Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud:



8527 91 11 00 - - - Med en eller flera inbyggda högtalare i samma hölje:

8527 91 11 00 - - - - Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem

8527 91 19 00 - - - - Andra

8527 91 35 00 - - - Andra:

8527 91 35 00 - - - - Med laseravläsningssystem

8527 91 91 00 - - - - Andra:

8527 91 91 00 - - - - - Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem

8527 91 99 00 - - - - - Andra

8527 92 00 00 - - Utan inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud men med inbyggt ur:

8527 92 10 00 - - - Klockradioapparater

8527 92 90 00 - - - Andra

8527 99 00 00 - - Andra

8528 41 00 00 - Katodstrålerörsmonitorer:

8528 41 00 00 - - Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling enligt nr 8471

8528 49 00 00 - - Andra

8528 49 10 00 - - - För svartvit eller annan enfärgad mottagning:

8528 49 35 00 - - - För färgmottagning:

8528 49 35 00 - - - - Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och höjd är mindre än 1,5

8528 49 91 00 - - - - Andra:

8528 49 91 00 - - - - - Med en avsökningstäthet av högst 625 linjer

8528 49 99 00 - - - - - Med en avsökningstäthet av mer än 625 linjer



8528 51 00 00 - Andra monitorer:

8528 51 00 00 - - Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling enligt nr 8471

8528 59 00 00 - - Andra:

8528 59 10 00 - - - För svartvit eller annan enfärgad mottagning

8528 59 90 00 - - - För färgmottagning:

8528 61 00 00 - Projektorer:

8528 61 00 00 - - Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling enligt nr 8471

8528 69 00 00 - - Andra:

8528 69 10 00 - - - Som arbetar med hjälp av en flat panelskärm (t.ex. en anordning med flytande kristaller)
i stånd att visa digital information från en maskin för automatisk databehandling

8528 69 91 00 - - - Andra:

8528 69 91 00 - - - - För svartvit eller annan enfärgad mottagning

8528 69 99 00 - - - - För färgmottagning

8528 71 00 00 - Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd
utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler:

8528 71 00 00 - - Inte utformade för att innehålla en videoskärm:

8528 71 11 00 - - - Videotuners:

8528 71 11 00 - - - - Sammansatta elektroniska komponenter som skall monteras i en maskin för automatisk
databehandling

8528 71 13 00 - - - - Apparater med en mikroprocessorbaserad anordning med inbyggt modem för
uppkoppling till Internet, med ett system för interaktivt informationsutbyte, med möjlighet
till televisionsmottagning (set-top boxes med kommunikationsfunktion)

8528 71 19 00 - - - - Andra

8528 71 90 00 - - - Andra



8528 72 00 00 - - Andra, för färgmottagning:

8528 72 10 00 - - - Televisionsprojektorer

8528 72 20 00 - - - Apparater med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler

8528 72 31 00 - - - Andra:

8528 72 31 00 - - - - Med inbyggt bildrör:

8528 72 31 00 - - - - - Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och höjd är mindre än 1,5, med ett
diagnonalmått på bildskärmen av:

8528 72 31 00 - - - - - - Högst 42 cm

8528 72 33 00 - - - - - - Mer än 42 cm men högst 52 cm

8528 72 35 00 - - - - - - Mer än 52 cm men högst 72 cm

8528 72 39 00 - - - - - - Mer än 72 cm

8528 72 51 00 - - - - - Andra:

8528 72 51 00 - - - - - - Med en avsökningstäthet av högst 625 linjer, med ett diagonalmått på bildskärmen
av:

8528 72 51 00 - - - - - - - Högst 75 cm

8528 72 59 00 - - - - - - - Mer än 75 cm

8528 72 75 00 - - - - - - Med en avsökningstäthet av mer än 625 linjer

8528 72 91 00 - - - - Andra:

8528 72 91 00 - - - - - Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och höjd är mindre än 1,5

8528 72 99 00 - - - - - Andra

8528 73 00 00 - - Andra, för svartvit eller annan enfärgad mottagning

8529 10 11 00 - - Antenner:



8529 10 69 00 - - - Andra

8529 10 80 00 - - Antennfilter och antennseparatorer

8529 10 95 00 - - Andra

8529 90 20 00 - - Delar till utrustning enligt nr 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 och
8528 61 00

8529 90 41 00 - - - - Av trä

8529 90 49 00 - - - - Av annat material

8529 90 65 00 - - - Sammansatta elektroniska komponenter:

8529 90 92 00 - - - Andra:

8529 90 92 00 - - - - För televisionskameror enligt nr 8525 80 11 och 8525 80 19 och apparater enligt nr
8527 och 8528

8529 90 97 00 - - - - Andra

8531 90 85 00 - - Andra:

8536 70 00 00 - Kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer

8542 31 00 00 - Elektroniska integrerade kretsar:

8542 31 00 00 - - Processorer och styrenheter, även kombinerade med minnen, omformare, logikkretsar,
förstärkare, ur- och tidsinställningskretsar eller andra kretsar:

8542 31 10 00 - - - Produkter enligt anmärkning 8 b 3 till detta kapitel

8542 31 90 00 - - - Andra

8542 32 00 00 - - Minnen:

8542 32 10 00 - - - Produkter enligt anmärkning 8 b 3 till detta kapitel

8542 32 31 00 - - - Andra:

8542 32 31 00 - - - - Dynamiska direktminnen (D-RAMs):



8542 32 31 00 - - - - - Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit:

8542 32 39 00 - - - - - Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit:

8542 32 45 00 - - - - Statiska direktminnen (S-RAMs) inbegripet direktbuffertminnen (cache-RAMs)

8542 32 55 00 - - - - UV-raderbara, programmerbara läsminnen (EPROMs)

8542 32 61 00 - - - - Elektriskt raderbara, programmerbara läsminnen (E²PROMs), inbegripet flash
E²PROMs:

8542 32 61 00 - - - - - Flash E²PROMs:

8542 32 61 00 - - - - - - Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit

8542 32 69 00 - - - - - - Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit

8542 32 75 00 - - - - - Andra minnen

8542 32 90 00 - - - - Andra minnen

8542 33 00 00 - - Förstärkare

8542 39 00 00 - - Andra:

8542 39 10 00 - - - Produkter enligt anmärkning 8 b 3 till detta kapitel

8542 39 90 00 - - - Andra

8543 10 00 00 - Partikelacceleratorer:

8543 70 00 00 - Andra maskiner och apparater:

8543 70 10 00 - - Maskiner för översättnings- eller ordboksändamål

8543 70 30 00 - - Antennförstärkare

8543 70 51 00 - - Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning:

8543 70 51 00 - - - För lysrör med ultravioletta Alfastrålar (UVA):

8543 70 51 00 - - - - Med en största rörlängd av 100 cm



8543 70 55 00 - - - - Andra

8543 70 59 00 - - - Andra

8543 70 60 00 - - Apparater för aktivering av elektriska stängsel

8543 70 90 00 - - Andra:

8544 42 00 00 - Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V:

8544 42 00 00 - - Med kopplingsanordningar:

8544 42 10 00 - - - Av sådana slag som används för telekommunikationer

8544 42 90 00 - - - Andra

8544 49 91 00 - - - Andra:

8544 49 91 00 - - - - Tråd och kablar, med en diameter på ledarens enskilda trådar av mer än 0,51 mm

8544 49 93 00 - - - - Andra:

8544 49 93 00 - - - - - For a voltage not exceeding 80 V:

8544 49 95 00 - - - - - For a voltage exceeding 80 V but less than 1 000 V

8544 49 99 00 - - - - - For a voltage of 1 000 V

8548 90 20 00 - - Arbetsminnen i sammansättningar såsom D-RAM stackar och moduler:

8606 91 80 00 - - - Andra

8708 30 00 00 - Bromsar och servobromsar; delar till sådana:

8708 40 50 00 - - - Växellådor

8708 40 91 00 - - - Delar:

8708 40 91 00 - - - - Av sänksmitt stål

8708 40 99 00 - - - - Andra



8708 50 35 00 - - Andra

8708 50 35 00 - - - Drivaxlar med differential, även utrustade med andra transmissionsdelar, och icke
drivande axlar

8708 50 55 00 - - - Delar:

8708 50 55 00 - - - - Av sänksmitt stål

8708 50 91 00 - - - - Andra:

8708 50 91 00 - - - - - Till icke drivande axlar

8708 50 99 00 - - - - - Andra

8708 80 35 00 - - - Stötdämpare

8708 80 55 00 - - - Stabilisatorer; Andra torsionsstavar

8708 80 91 00 - - - Andra:

8708 80 91 00 - - - - Av sänksmitt stål

8708 91 35 00 - - - - Kylare

8708 91 91 00 - - - - Delar:

8708 91 91 00 - - - - - Av sänksmitt stål

8708 92 35 00 - - - - Ljuddämpare och avgasrör

8708 92 91 00 - - - - Delar:

8708 92 91 00 - - - - - Av sänksmitt stål

8708 95 00 00 - - Krockkuddar med uppblåsningssystem; delar till sådana:

8708 95 10 00 - - - För industriell sammansättning av:
Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med
kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst
2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800 cm³;
Motorfordon enligt nr 8705



8708 95 91 00 - - - Andra:

8708 95 91 00 - - - - Av sänksmitt stål

8708 95 99 00 - - - - Andra

8801 00 10 00 - Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan och hängglidare:

9030 39 00 00 - - Andra, med registreringsanordning

9209 99 40 00 - - - Andra:

9401 51 00 00 - - Av bambu eller rotting

9401 59 00 00 - - Andra

9403 81 00 00 - - Av bambu eller rotting

9403 89 00 00 - - Andra:

9503 00 10 00 - Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och liknande leksaksfordon med
hjul; dockvagnar

9503 00 21 00 - Dockor föreställande människor och delar och tillbehör:

9503 00 21 00 - - Dockor:

9503 00 29 00 - - Delar och tillbehör

9503 00 30 00 - Elektriska tåg till modelljärnvägar samt räls, signaler och andra tillbehör till sådana
järnvägar; skalenliga modeller; skalenliga modeller, mekaniska eller icke mekaniska, i
satser för sammansättning:

9503 00 35 00 - Andra byggsatser och byggleksaker:

9503 00 35 00 - - Av plast

9503 00 39 00 - - Av annat material

9503 00 85 00 - - Formgjutna miniatyrmodeller av metall

9503 00 95 00 - - Andra:



9503 00 95 00 - - - Av plast

9503 00 99 00 - - - Andra:

Varukoder som enligt tidigare meddelanden skulla ha trätt i kraft den 1 januari 2007 men som nu uppphävts i Taric-
databasen:

8517 70 90 10 8517 70 90 90 8529 90 20 20 8542 31 10 10 8542 31 10 20 8542 31 10 90

8542 32 10 10 8542 32 10 20 8542 39 10 10 8542 39 10 20 8542 39 10 90

Varukod som upphör att gälla den 31 december 2006:
Kapitel 48
4814 90 90 00

Förteckning över landkoder
Ändrad landkod, gäller fr.o.m. 1.1.2007:
ME Montenegro (gammal kod XM)

Fotnotsförteckning
Ny fotnot, gäller fr.o.m. 21.12.2006:
CD 495
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 befattning vid det företag som utfärdat fakturan.
2. Följande förklaring: "Jag intygar härmed att den volym [berörd produkt] som säljs på export till Europeiska gemenskapen
och som avses i denna faktura har producerats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i [land]. Jag försäkrar
att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.."
Datum och namnteckning.
Om någon sådan faktura inte uppvisas skall den tullsats som gäller för andra företag tillämpas.

Textändring, gäller fr.o.m. 1.1.2007:
CD 133
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras en importlicens och en exportlicens utfärdade i enlighet med villkoren
i förordning (EG) nr 638/03 (EGT L 93).

Förfrågningar:
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller e-post:
kayttotariffi@tulli.fi

RV/LK, 258/010/22.12.2006



  TMD nr 6/2007

Prissättning av tullverkets avgiftsbelagda prestationer
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 28 december 2006

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till
staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, och 5 § i lagen av den 22 december 2006 om grunderna för
avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006):

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

1 §

Tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992) och som räknas upp i bifogade avgiftstabell är följande:

1) tullåtgärder som gäller fordonsklarering, överlåtelse till fri omsättning, hänförande till exportförfarande och avslutande av
tullagerförfarande, samt övriga tullåtgärder som nämns i avgiftstabellen,
2) Tullstyrelsens och tulldistriktens beslut;
3) undersökningar utförda av Tullaboratoriet på tullmyndighetens initiativ,
4) utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar, och tull- och andra intyg som ges till parterna samt sändning,
5) övriga prestationer som nämns i avgiftstabellen.

2 §

För användning av tullverkets fordon på grund av en avgiftsbelagd övervakningsprestation uppbärs en särskild ersättning
enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.

Avgift för fordonsklarering uppbärs för inkommande eller avgående fartyg och luftfartyg endast en gång, även om
klareringen skulle omfatta flera olika åtgärder. Avgiften uppbärs endast en gång även om fartyget eller luftfartyget anländer
till och avgår från landet inom en och samma timme.

Förhandsbeslut

3 §

Tullstyrelsens avgiftsbelagda prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006) är
förhandsavgörande som gäller accisbeskattning och annan beskattning, samt beslut om att förhandsavgörande inte meddelas.
För de prestationer som avses i denna paragraf tas beslutsavgift eller behandlingsavgift ut enligt de grunder för prissättningen
som anges i avgiftstabellen i bilagan.

Övriga prestationer

4 §

Sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som tullverket prissätter enligt
företagsekonomiska grunder är
1) laboratorieundersökningar som utförs på beställning av en kund eller en annan myndighet,
2) utbildning som tullverket arrangerar för utomstående,
3) lämnande av uppgifter ur ADB-register och databaser, arkivundersökningar och statistiska undersökningar samt övriga
informationstjänster på beställning av utomstående, om inte prestationen enligt andra bestämmelser är avgiftsfri,
4) statistik och publikationer,
5) annan än sedvanlig handledning som ges till en kontantkund för ifyllande av tulldeklaration samt sakkunnighjälp som gäller
planering av tullklareringen samt övrig företagsservice,
6) användning av tullverkets lokaler, materiel och utrustning,
7) sådana utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar och tull- och andra intyg som ges till andra än parterna samt
sändning, samt
8) blanketter.



Tullstyrelsen beslutar om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. med
iakttagande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

5 §

För visum uppbärs en behandlingsavgift enligt den bifogade avgiftstabellen. Behandlingsavgiften baserar sig på rådets beslut
2006/440/EG om ändring av bilaga 12 till de gemensamma konsulära anvisningarna och bilaga 14 a till den gemensamma
handboken om avgifter motsvarande de administrativa kostnaderna för att behandla viseringsansökningar. Avgift uppbärs
även för beslut om att visum inte medges.

Avgift uppbärs dock inte av:
1) barn under 6 år i de fall som överensstämmer med det beslut av rådet som nämns i 1 mom.,
2) skolelever, studerande, postgraduala studerande och medföljande lärare som reser med anledning av studium eller
yrkesutbildning,
3) forskare från tredjeländer som reser inom Europeiska unionens medlemsländers område i syfte att bedriva vetenskaplig
forskning, för att underlätta medlemsstaternas utfärdande av enhetliga viseringar för kortare vistelse,
4) personer som inbjudits av riksdagen eller av Finlands regering,
5) innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som i tjänsteuppdrag reser till Finland eller via Finland eller medlemmar av på
orten anställd personal vid finska beskickningar som kommer till Finland i tjänsteuppdrag,
6) medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i
Finland verkande konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller medlemmar av deras familjer,
7) personer som mottas i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl,
8) personer som med stöd av en internationell överenskommelse erhåller visum utan avgift,
9) sådan familjemedlem till finsk medborgare eller till annan EU/EES-medborgare som är medborgare i ett tredjeland och
behöver visering till Schengenområdet,
10) personer som deltar i möten som anordnas i Finland av Förenta Nationerna och dess underorgan, av Europarådet, av
Europeiska unionen eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa,
11) Finlands honorärkonsuler,
12) barn som antecknats i en förälders resedokument, samt
13) personer som deltar i samarbetet mellan räddnings-, polis-, gränsbevaknings- och tullmyndigheter.

Visum kan utan avgift beviljas:
1) till följd av storolyckor och motsvarande situationer, då humanitära skäl talar för det,
2) till skolungdoms- och ungdomsgrupper som deltar i undervisnings-, kultur- eller idrottsevenemang och som inbjudits av
arrangörerna och vilkas medlemmar är under 18 år,
3) till samarbetspartners av ambassaden eller Finska myndigheten, vid kultur- och studerandeutbyte samt i samband med
medborgerliga organisationers samarbete,
4) då saken eller besöket har ett betydande värde för förhållanden mellan Finland och den främmande staten, samt
5) när ett nytt visum medges till personen därför att det har hänt ett tekniskt eller något annat fel i givandet av ett tidigare
medgett visum.

För medborgare i ett tredje land, som behöver visering, kan avgiften sänkas eller inte alls uppbäras, om detta föreskrivs i en
överenskommelse som underlättar viseringsförfarande mellan den Europeiska gemenskapen och det ifrågavarande tredje
landet, eller i en överenskommelse om att avgiftens storlek kan förhandlas.

6 §

För utlämnande av klassificerings- och ursprungsbesked samt andra upplysningar som gäller tillämpning av tullagstiftningen
uppbärs de särskilda kostnader som avses i artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen.

Särskilda stadganden

7 §

För godkännande av en utländsk valutaenhet som betalningsmedel och för växling av valuta till euro uppbärs de kostnader
som föranletts.

Ikraftträdande

8 §



Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till utgången av 2008.

Helsingfors den 28 december 2006

 

AVGIFTSTABELL för tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I TULLÅTGÄRDER

1. Fordonsklarering

Flygtrafik

Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:

1.1 På Helsingfors-Vanda, Tammerfors-Birkala och på Åbo flygstationer kl.
23.00-07.00

38 euro

1.2 På Helsingfors-Malms, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-Torneå,
Kittilä, Kronoby, Kuopio, Villmanstrands, Mariehamns, Uleåborgs,
Björneborgs, Rovaniemi och Vasa flygstationer samt Ärtholmens (Helsingfors)
helikopterplan kl. 17.00-07.00

75 euro

1.3 Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet 87 euro

Klarering på platsen av luftfartyg i annan än kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:

1.4 På ovan nämnda flygstationer kl. 17.00-7.00 45 euro

1.5 Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet 75 euro

Fartygstrafik

Klarering av fartyg i kommersiell utrikestrafik vid allmänna hamnar alla veckodagar:

1.6 kl. 16.00-07.00 30 euro

Klarering på platsen av ovan nämnda fartyg vid andra hamnar:

1.7 Från måndag till fredag kl. 07.00-16.00 73 euro/h

1.8 Andra tider 94 euro/h



2. Sådan överlåtelse till fri omsättning som inte sker i samband med
hemförtullning, med undantag av sådan överlåtelseorder som givits
elektroniskt

2.1 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 16 euro

2.2 Lördagar och helgdagar 20 euro

3. Hänförande till exportförfarande, med undantag av hänförandet till
exportförfarande av godkänd exportör eller elektroniskt hänförande till
exportförfarande

3.1 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid samt på Helsingfors-Vanda,
Tammerfors, Åbo, Uleåborgs och Vasa flygstation utanför normal
öppethållningstid

7 euro

3.2 Lördagar och helgdagar 9 euro

4. Avslutande av tullagerförfarande på annat sätt än elektroniskt

4.1 Under allmän tjänstetid, per anmälan 7 euro

4.2 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid, per anmälan 9 euro

4.3 Lördagar och helgdagar, per anmälan 11 euro

5. EUGFJ-export

5.1 Under allmän tjänstetid, per anmälan 15 euro

5.2 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid, per anmälan 21 euro

5.3 Lördagar och helgdagar, per anmälan 25 euro

6. Övriga tullåtgärder

6.1 Av orsak som har samband med varuhavaren och lagerhållaren nödvändigt
inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i tullager eller annat
lager godkänt av tullverket eller i tillfälligt lager

73 euro/h

6.2 Lossningstillstånd beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänstetid 9 euro

6.3 Förstöring under tullkontroll, behandling av provpartier så att de inte duger till
försäljning, eskortövervakning av transport samt andra med dessa jämförbara

73 euro/h



tullåtgärder av orsak som har samband med kunden

6.4 Användning av tullverkets fordon för utförande av en övervakningsprestation,
om avståndet från expeditionsplatsen i en riktning har varit över 10 km

34 cent/km

6.5 Om den beställda åtgärden av orsak som inte beror på tullmyndigheten inte har
kunnat inledas på överenskommen tid, uppbärs för väntetiden

73 euro/h

7. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer och sundhetskontroll
av växter (frukter, bär och grönsaker)

7.1

7.1.1
7.1.2

Kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för växter som
importerats till gemenskapen:
för det första varupartiet
för de följande varupartierna

66 euro/
varuparti
16 euro/

varuparti

7.2
7.2.1
7.2.2

Sundhetskontroll av växter som importerats till gemenskapen:
för det första varupartiet
för de följande varupartierna

57 euro/
varuparti
16 euro/

varuparti

7.3

7.3.1
7.3.2

Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer samt sundhetskontroll av
växter som importerats till gemenskapen:
för det första varupartiet
för de följande varupartierna

58 euro/
varuparti
29 euro/

varuparti

7.4 Noggrannare kontroll av växter som importerats till gemenskapen, då brister
upptäckts vid införselkontrollen

183 euro/
varuparti

7.5 Ytterligare kontroll efter förbättrande åtgärder samt för växter som
importerats från gemenskapen eller från andra länder

90 euro/
varuparti

7.6 Kontroll för sundhetscertifikat av barrträdsvarupartier som importeras från
Ryska federationen

1,60
euro/intyg

7.7 Förädlingsintyg 20 euro/
varuparti

II TULLSTYRELSENS BESLUT

1. Förhandsavgöranden

1.1 Förhandsavgörande om accisbeskattningen:

1.1.1 Vilket har krävt tullaboratorieundersökning 450 euro/
vara



1.1.2 Vilket inte har krävt tullaboratorieundersökning 350 euro/
vara

1.2 Annat förhandsavgörande som gäller beskattning:

1.2.1 När det är fråga om kommersiell verksamhet 350 euro

1.2.2 När sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kommersiell
verksamhet

110 euro

1.3 Beslut om att inte ge förhandsavgörande 30 euro

2. Beslut som gäller registrering och beskattning

2.1 Beslut om godkännande som registrerad kund hos tullverket:

2.1.1 Beslut som gäller en sedvanlig registrerad kund 670 euro

2.1.2 Beslut i vilket säkerhetsklassen är F och tulldistriktet fastställt säkerheten 310 euro

2.1.3 Beslut i vilket säkerhetsklassen är F utan fastställd säkerhet 96 euro

2.1.4 Ändring av beslutstypen mellan grupperna 2.1.1 - 2.1.3:

Ändringsbeslut från ett billigare beslut till ett dyrare beslut: avgiften är
skillnaden mellan beslutens priser

Ändringsbeslut från ett dyrare beslut till ett billigare beslut; ingen avgift.

2.1.5 En mindre ändring av ovan nämnda beslut 150 euro,
dock högst

avgiften för
beslutet

2.1.6 Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringsansökningar 150 euro,
dock högst

avgiften för
beslutet

2.2 Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig:

2.2.1 Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig 1 300 euro

2.2.2 Förlängning av giltighetstiden för eller mindre ändring av ovan nämnt beslut 150 euro

2.2.3 Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringsan-
sökningar

150 euro2. Övriga tillstånd och visum



2.1 Tillstånd att i bokföringen avskilja råämnen som används vid tillverkningen 150 euro

2.2 Tillstånd till undantag i fråga om tullvägar eller allmänna trafikplatser, vilket
beviljats andra än privatpersoner

100 euro

2.3 Förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag som gäller
klareringsskyldigheten vid annat förfarande än förenklat förfarande

36 euro

2.4 Tillstånd till behandling av tullagervaror 130 euro

2.5 Tillstånd som baserar sig på accislagstiftningen 115 euro

2.6 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan nämnda beslut 55 euro
dock högst

avgiften för
tillståndet

2.7 Förlängning av tidsfristerna för tullfrihet och skattefrihet 39 euro

2.8 Befrielse från skatt på motorfordon 30 euro

2.9 Intyg över befrielse från farledsavgift 20 euro

2.10 Förtullningsbok 15 euro

2.11 Visum

2.11.1 Engångsvisum högst 15 dagar 60 euro

2.11.2 Genomresevisum 60 euro

2.11.3 Engångsvisum som gemensamt visum högst 15 dagar 60 + 1
euro/person

2.11.4 Genomresevisum som gemensamt visum 60 + 1
euro/person

IV TULLLABORATORIETS PRESTATIONER

1. Laboratorieundersökningar på tullmyndighetens initiativ; livsmedelslagen
(23/2006) och lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters
säkerhet (75/2004)



1.1 Varor som omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde 420 euro/
varuparti

1.2 Kontroll av vattenhalten av fjäderfäkött 420 euro/
varuparti

1.3 Andra varor 300 euro/
varuparti

V ÖVRIGA TJÄNSTER

1. Till parterna:

1.1 Utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar:

1.1.1 för den första sidan 7,60 euro/
sida

1.1.2 för de därpå följande sidorna 70 cent/
sida

1.2 Ovan nämnda styrkta utdrag och kopior:

1.2.1 för den första sidan 8.40 euro/
sida

1.2.2 för de därpå följande sidorna 1 euro/ sida

1.3 Tull- och andra intyg 22 euro/
intyg

1.4 Sändning:

1.4.1 Brevförsändelse 3,30 euro +
porto

1.4.2 Paketförsändelse 5.20 euro +
porto

1.4.3 Expeditionsavgiften uppbärs genom postförskott/ mottagningsbevis för
sändning

5,80 euro +
porto

1.5 Telefaxförsändelser:



1.5.1 för den första sidan i handlingen 9,80 euro/
sida

1.5.2 för de därpå följande sidorna 1,20 euro/
sida

Tullstyrelsens beslut om prissättning av tullverkets företagsekonomiska
prestationer

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 2006

Tullstyrelsen har med stöd av 9 § i lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) samt med
beaktande av bestämmelserna i 4 § i finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer (1427/2006) och
i mervärdesskattelagen (1501/93) beslutat:

1 §

Tullverkets företagsekonomiska prestationer prissätts enligt prislistan i bilagan till detta beslut. Priserna inkluderar
mervärdesskatten. Skattesatsen är 22 procent, utom då annat nämns i prislistan.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2007 och genom det upphävs Tullstyrelsens beslut av den 31 december 2004 om
prissättning av tullverkets företagsekonomiska prestationer.

PRISLISTA över tullverkets företagsekonomiska prestationer

1. Laboratorieundersökningar som utförs på beställning
Priset bestäms för varje uppdrag enligt överenskommelse.

2. Utbildning som tullverket arrangerar för utomstående
Priset bestäms för varje utbildning enligt överenskommelse.

3. Informationstjänster och statikservice

Undersökningar, utredningar och informationssökning enligt uppdrag
Priset bestäms för varje uppdrag enligt överenskommelse. Minimidebitering för en halv timme.

Expertarbete 90,00 euro/timme

Kontorsarbete 68,00 euro/timme

Annan informationstjänst
Priset bestäms per varje uppdrag enligt överenskommelse.

Statistiktjänster

Informationssökning i databasen 10,00 euro/st

ADB-utskrift, för varje utskriven statistisk
varukod

0,50 euro/varukod

Fotokopior A4 1,10 euro/st



Telefax 2,30 euro/st

Utskrift, svart-vit 1,20 euro/st

Utskrift, färg 2,20 euro/st

CD-R -diskett (tom) 0,50 euro/st

Annan statistikservice
Priset bestäms för varje uppdrag enligt överenskommelse.

Arkivundersökningar
Priset bestäms för varje uppdrag enligt överenskommelse.

4. Statistiska och andra publikationer i tryckt form

Statistiska publikationer

Månadsöversikt

- årgång 55,00 euro (utan moms)

- lösnummer 5,60 euro/st

Andra översikter

- årgång 55,00 euro (utan moms)

- lösnummer 5,60 euro/st

Indexöversikter

- årgång 55,00 euro (utan moms)

- lösnummer 5,60 euro/st

Preliminära uppgifter

- årgång 34,00 euro (utan moms)

- lösnummer 2,90 euro/st

Fickstatistik 6,00 euro/st

Andra publikationer
Tullstyrelsens meddelanden/Tullihallituksen tiedotuksia (TMD/THT)



- årgång, inkl. postning och pärm 72,00 euro (utan moms)

- lösnummer 3,00 euro/st

- pärm för en årgång 7,80 euro/st

Tullverkets publikationer och anvisningar om olika ämnesområden

Priserna under denna punkt uppdateras efter det att publikationer och anvisningar
blivit färdiga (publikationer och anvisningar finns tillgängliga också separat)

5. Handledning för kontantkunder vid ifyllandet av
tulldeklaration för handelsvara, med undantag av
sedvanlig handledning som hör till
förvaltningsförfarandet

21,00 euro/deklaration

6. Företagsservice och annan service på beställning
Priset bestäms för varje uppdrag enligt överenskommelse.
Minimidebitering för en halv timme.

- utbildning vid företag 110,00 euro/timme

- skriftliga utredningar 110,00 euro/timme

- expertarbete 90,00 euro/timme

- kontorsarbete 69,00 euro/timme

7. Användning av tullverkets lokaler, materiel och utrustning
Priset bestäms enligt överenskommelse från fall till fall

8. Andra tjänster

Utdrag och kopior

- första sidan 7,60 euro (utan moms)

- följande sidor 0,70 euro (utan moms)

Bestyrkta

- första sidan 8,40 euro (utan moms)

- följande sidor 1,00 euro (utan moms)



Telefax

- första sidan 13,00 euro

- följande sidor 1,60 euro

Tull- och andra intyg 25,00 euro (utan moms)

Sändning
Sändning av material som ingår i en företagsekonomisk prestation, på kundens begäran

- brevförsändelse 4,70 euro+porto

- paketförsändelse 7,20 euro+porto

Portot debiteras enligt posttaxa

Expeditionsavgift (annat än statistiskt material)

Expeditionsavgift uppbärs när postförskott eller
mottagningsbevis ingår i sändningen

7,60 euro+porto

Expeditionsavgift för statistiskt material

- i Finland, fortlöpande prenumeration 12,00 euro

- till utlandet, fortlöpande prenumeration 18,00 euro

- i Finland, engångsprenumeration 4,90 euro

- till utlandet, engångsprenumeration 8,00 euro

9. Tullverkets blanketter
Priserna är olika för olika blanketter. Separat prislista.



TMD nr 7/2007

Giltighetstid för importlicenser
Kommissionen har utfärdat förordning (EG) nr 1301/2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana
importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser. I artikel 8 preciseras giltighetstiden
för importlicenserna. Importlicenserna kan under inga omständigheter gälla efter det att kvotperioden har löpt ut, fastän
kvotperiodens sista dag skulle vara lördag, söndag eller en allmän helgdag. Genom denna kommissionsförordning bestäms om
ett undantag att inte iaktta reglerna om tidsfrister i rådets förordning (EG, Euratom) 1182/71. Giltighetstiden för en
importlicens upphör att gälla samma dag som den berörda tullkvotsperioden löper ut, och vid beviljande av en importlicens
skall fält 24 i importlicensen förses med någon av fraserna i bilaga II till förordning 1301/2006, t.ex. på svenska "Artikel 3.4 i
förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas".

JR/PKN, 3/010/3.1.2007



TMD nr 8/2007

Lagen om ändring av bilskattelagen 1450/2006 träder i
kraft 1.1.2007
Lagändringen gäller temporär skattefri användning av tjänstebil vid arbete över gränserna. Dessutom kompletteras
värdebestämningen för begagnade fordon, ändras beskattningen på paketbilar delvis och verkställs vissa andra tekniska
ändringar.

Lagen tillämpas på beskattningar som verkställs den dag då lagen träder i kraft eller senare. Om skattedagen är tidigare,
tillämpas dock den bilskattelag som gällt på skattedagen om den leder till ett resultat som är förmånligare för den
skattskyldige.

1. Tjänstebil vid arbete över gränserna

I bilskattelagen läggs till en ny paragraf 34 c §, i vilken bestäms om temporär skattefri användning av tjänstebil vid arbete
över gränserna.

Enligt lagrummet kan en fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland, och vars arbetsgivare har ett fast driftställe i en
annan stat än Finland, utan att betala skatt temporärt använda ett fordon i trafik i Finland, om fordonet är permanent
registrerat i den andra staten och ägs eller innehas av arbetsgivaren. Likaså kan en yrkesutövare som är stadigvarande bosatt i
Finland, och som har etablerat sig utomlands eller erbjuder sina tjänster där, utan att betala skatt temporärt använda sitt
fordon i trafik i Finland, om fordonet är permanent registrerat i etableringsstaten.

Användningen anses enligt bestämmelsen vara temporär i Finland om den person som beskrivs ovan under en period av 12
månader, i dagar räknat, använder fordonet mindre i Finland än utomlands. Om fordonet används både i Finland och
utomlands under samma dag, anses det att fordonet har använts utomlands.

Tullmyndigheten beviljar på ansökan tillstånd till skattefri användning av ett fordon för en period av 12 månader. I tillståndet
fastställs villkoren för vilken typ av användning av ett fordon som anses vara tillfälligt skattefri på det sätt som bestäms i
denna paragraf. Tullstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om utredningar som krävs till stöd för ansökan samt om
ansökningsförfarandet. Tillståndet som berättigar till skattefri användning av ett fordon skall medföras när fordonet används i
trafik. Om användningen av fordonet inte längre uppfyller villkoren för skattefrihet, skall detta anmälas till tullmyndigheten,
vilken kan dra in tillståndet. Om anmälan inte har gjorts, tillämpas vad som bestäms i 57 § om efterbeskattning.

2. Fastställandet av allmänt värde i detaljhandeln på begagnade fordon
kompletteras

I 11 b § i bilskattelagen läggs till ett nytt moment 3, i vilket bestämmelserna om fastställandet av allmänt värde i
detaljhandeln på begagnade fordon kompletteras. Om beskattningsvärdet för ett begagnat fordon på grund av bristfälliga
marknadsuppgifter inte kan fastställas på det sätt som avses i 1 mom. i samma paragraf, kan värdet i detaljhandeln i andra
hand fastställas på basis av det värde som fastställs utifrån det allmänna värdet i detaljhandeln på ett motsvarande nytt
fordon, på så sätt att värdet minskas enligt fordonets ålder med en procent per månad av restvärdet som beräknats till slutet
av den föregående månaden. Beroende på modell kan även ett kalkylerat belopp som avviker från detta tillämpas för
värdeminskningen, om det utifrån det statistiska materialet vad gäller marknadsuppgifter finns grund för att avvika från den
förmodade värdeminskningen, och om det utifrån de uppgifter som finns till förfogande ändå inte på ett lämpligt sätt kan
fastställas ett allmänt värde i detaljhandeln för ett fordon som motsvarar det fordon som skall beskattas. Vid tillämpningen av
denna paragraf fastställs ett fordons ålder i hela månader utifrån den tid under vilken fordonet har varit både registrerat och i
användning.

I 6 och 8 § i bilskattelagen görs motsvarande ändringar i den månatliga värdenedsättningen på basis av fordonets ålder.
Nedsättningen ändras från 0,8 procent till en procent.

3. Ändringar i beskattningen av paketbilar

Bilskattelagens 7 § ändras så att skatten på en paketbil som beskattas som ny och på andra fordon som avses i 10 a § 2 mom.
är 72 procent av beskattningsvärdet enligt 11 § med avdrag av 770 euro, om inte något annat följer av 5 kap.



På motsvarande sätt ändras 8 § 2 mom. i bilskattelagen så att skatten enligt 6 a § 3 mom. för andra paketbilar än sådana som
har nedsatt skattesats är 25 procent av fordonets beskattningsvärde.

I 10 a § i bilskattelagen läggs till ett nytt moment 4. Enligt det nya momentet beskattas en bil som klassificerats som paketbil i
enlighet med 1 mom., trots att 2 mom. kan tillämpas på den med tanke på fordonstypen, om sådan beskattning som avses i 1
mom. har påförts fordon som klassificerats som personbilar och som till karosseriet och sina övriga huvudsakliga egenskaper
motsvarar paketbilen.

4. Återkallelse av bilskatt

Bilskattelagens 43 § 2 mom. ändras så att om beskattningen återkallas så som föreskrivs i 1 mom. i samma paragraf efter det
att beskattningen verkställts, uppbärs hos den skattskyldige samma avgift som för förhandsavgörande.

5. Ikraftträdandet av ändringarna i statistiken över beskattningsvärdena

Bilskattelagens 11 g § 3 mom. ändras så att vad som bestäms i 1 mom. i samma paragraf gäller även anmälan om
prisändringar. Utifrån dessa uppgifter fastställer tullmyndigheten ändringar i statistiken över beskattningsvärdena.
Ändringarna träder i kraft den dag de publiceras.

6. Förfallodag för bilskatt

Bilskattelagens 61 § 1 mom. ändras så att förfallodagen för skatt som påförts enligt 41 § på basis av detta moment är 15 dagar
efter dagen för beslutet. Förfallodagen för skatt som påförts enligt 40 § är enligt 61 § 1 mom. 25 dagar efter det att perioden
gått ut.

Andra moment i samma paragraf ändras så att när bilskatt påförs som rättelse eller efterbeskattning eller på grund av ändring
av fordonets konstruktion, användningssyfte eller äganderätt, är förfallodagen för oregistrerade skattskyldiga 30 dagar efter
dagen för beskattningsbeslutet och för registrerade skattskyldiga 25 dagar efter utgången av den period under vilken
beskattningsbeslutet fattades.

Ändringarna i fråga om förfallodagen sätts i kraft separat senare genom en förordning.

7. Tullens tillstånd för högst tre månader

På grund av ändringar i fråga om förfallodagen ändras även 35 a § 1 mom. i bilskattelagen så att tillstånd som beviljats med
stöd av detta moment upphör att gälla på den förfallodag som följer av beskattningsbeslutet för fordonet. Tillståndet upphör
även att gälla om äganderätten till fordonet överlåts eller om fordonets registreringsbesiktning inte inleds inom 10 dagar från
det att tillstånd beviljats.

RV/LN, 251/010/29.12.2006



 TMD nr 9/2007

Import av husdjursavelsmaterial
Jord- och skogsbruksministeriet har ändrat 2 § i sitt beslut om import av husdjur (98/97) och upphävt beslutets 3-5 §.

Enligt den nya 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning skall man vid import av avelsmaterial från ett land utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för tullmyndigheten visa upp ett härstamningsbevis som utfärdats av en
avelsorganisation i avgångslandet och som förutsätts enligt kommissionens beslut 96/510/EG vid import av avelsdjur samt
sperma, ägg och embryon från dessa djur. Genom kommissionens beslut 96/510/EG har bestämmelserna i rådets direktiv
94/28/EG om ibruktagande av bevis trätt i kraft.

I kommissionens beslut 96/510/EG finns mallar för härstamningsbevis för nötkreatur, svin, får och getter samt för deras
sperma, ägg och embryon. Enligt beslutets artikel 6 kan de uppgifter som anges i dessa bevis tas med i de åtföljande
dokumenten. I så fall skall myndigheterna genom följande formulering intyga att de angivna uppgifterna är medtagna i
dokumenten: "Undertecknad intygar att dessa dokument innehåller de uppgifter som anges i kommissionens beslut
96/510/EG."

Enligt artikel 1 i kommissionens beslut 96/510/EG skall bestämmelserna i kommissionens beslut 93/623/EEG iakttas vid
införsel av hästar. Vid införsel av hästar för avel iakttas också jord- och skogsbruksministeriets förordning 47/04, enligt vilken
införseln förutsätter ett utlåtande av en finsk avelsorganisation (Hippos).

I bilagan till kommissionens beslut 2006/139/EG finns en förteckning över de organisationer som godkänts att föra en
stambok eller register över renrasiga - i fråga om svin också hybrider - svin, får och getter samt sperma, ägg och embryon
från dessa djur.

Bara de renrasiga djur som importeras från de i förteckningen nämnda länderna (Argentina, Bulgarien, Israel, Kanada, Nya
Zeeland och Förenta staterna) och som har ett härstamningsbevis som utfärdats av en i förteckningen nämnd organisation
(eller motsvarande uppgifter i dokumenten) kan förtullas enligt varukoden "renrasiga avelsdjur" i tulltariffen. Ett separat
utlåtande av en finsk avelsorganisation krävs inte. Bilagan med förteckningen finns att läsa i kommissionens beslut
2006/139/EG och Bilaga: Godkanda_organisationer.pdf.

JR/PKN, 2/010/3.1.2007



BILAGA

I. Argentina

Arter: Nötkreatur, getter, får och svin

Registros Genealógicos de la Sociedad Rural
Argentina
domicilio: Florida 460
CP 1005
Ciudad de Buenos Aires

II. Bulgarien (1)

Arter: Nötkreatur, getter, får och svin

Executive Agency on Animal Selection and
Reproduction
Bistrishko shosse 26
Sofia

III. Kanada

Art: Nötkreatur

Canadian Aberdeen-Angus Association – Aberdeen-
Angus cattle
c/o Doug Fee
General Manager
214-6715 8th Street N.E.
Calgary, Alberta
T2E 7H7
Tfn (1-403) 571 35 80
Fax (1-403) 571 35 99
E-post: ceo@cdnangus.ca
Internet: http://www.cdnangus.ca

Ayrshire Breeders' Association of Canada – Ayrshire
cattle
c/o Yvon Rioux
Secretary-Manager
4865 Laurier Blvd,
Saint-Hyacinthe, QC Canada
J2S 3V4
Tfn (1-450) 778 35 35
Fax (1-450) 778 35 31
E-post: info@ayrshire-canada.com
Internet: http://www.ayrshire-canada.com
Canadian Belgian Blue Association – Belgian Blue
cattle
c/o Ken Miller
Secretary-Treasurer
Box 392
Avonlea, Sask.
S0H 0C0
Tfn (1-306) 868 49 03
Fax (1-306) 868 49 03
E-post: kejab@sk.sympatico.ca

Canadian Blonde d'Aquitaine Association – Blonde
d'Aquitaine cattle
c/o Heather Groeneveld
Secretary Manager
Suite 116, 2116-27 Ave. N.E.

Calgary, Alberta
T2E 7A6
Tfn (1-403) 276 57 71
Fax (1-403) 276 75 77
E-post: cbda@incentre.net
Internet: http://www.airenet.com/canadianblondes

Canadian Brown Swiss and Braunvieh Association –

Brown Swiss cattle
c/o Jessie Weir
Secretary
R.R. #5, Hwy. #6 North
Guelph, Ontario
N1H 6J2
Tfn (1-519) 821 28 11
Fax (1-519) 763 65 82
E-post: brownswiss@gencor.ca
Internet: http://www.rkde.com/browncow7

Société des éleveurs de bovins canadiens – bovins
Canadiens
a/s Jean-Guy Bernier
Secrétaire-trésorier
468 rue Dolbeau
Sherbrooke (Québec)
J1G 2Z7
Tfn (1-819) 346 12 58
Fax (1-819) 346-12 58
E-post: jgbern@videotron.ca
Internet: http://www.clrc.on.ca/canadien.html

Canadian Charolais Association – Charolais cattle
c/o Neil Gillies
General Manager
2320-41st Avenue N.E.
Calgary, Alberta
T2E 6W8
Tfn (1-403) 250 92 42
Fax (1-403) 291 93 24
E-post: cca@charolais.com
Internet: http://www.charolais.com

Canadian Chianina Association – Chianina cattle
Internet: http://www.clrc.ca/chianina.shtml

Canadian Dexter Cattle Association – Dexter cattle
c/o Ron Black
Secretary
2417 Holly Lane
Ottawa, Ontario
K1V OM7
Tfn (1-613) 731 71 10
Fax (1-613) 731 07 04
E-post: Dexter.Assoc@clrc.on.ca
Internet: http://members.attcanada.ca/~jbush

Canadian Galloway Association – Galloway cattle
c/o Ron Black
Secretary-Treasurer
2417 Holly Lane
Ottawa, Ontario
K1V 0M7
Tfn (1-613) 731 71 10 ext. 303
Fax (1-613) 731 07 04
E-post: Galloway.Assoc@clrc.on.ca
Internet: http://www.galloway.ca
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Canadian Gelbvieh Association – Gelbvieh cattle
c/o Wendy G. Belcher
Secretary/Manager
110, 2116-27th Avenue N.E.
Calgary, Alberta
T2E 7A6
Tfn (1-403) 250 86 40
Fax (1-403) 291 56 24
E-post: gelbvieh@gelbvieh.ca
Internet: http://www.gelbvieh.ca

Canadian Guernsey Association – Guernsey cattle
c/o Vivianne Macdonald
Manager
R.R. #5
Guelph, Ontario
N1H 6J2
Tfn (1-519) 836 21 41
Fax (1-519) 763 65 82
E-post: guernsey@gencor.ca
Internet: http://www.guernseycanada.ca

Canadian Hays Converter Association – Hays
Converter cattle
c/o Terri Worms
Secretary-Manager
650, 1207 - 11 Avenue S.W.
Calgary, Alberta
T3C OM5
Tfn (1-403) 245 69 23
Fax (1-403) 244 31 28
E-post: terriworms@home.com

Canadian Hereford Association – Hereford cattle
c/o Duncan Porteous
General-Manager
5160 Skyline Way N.E.
Calgary, Alberta
T2E 6V1
Tfn (1-403) 275 26 62
Fax (1-403) 295 13 33
Mobil (1-403) 818-6868
E-post: duncan.porteous@hereford.ca
herefords@hereford.ca
Internet: http://www.hereford.ca/

Canadian Highland Cattle Society – Highland cattle
c/o Margaret Badger
Secretary-Manager
307 Spicer
Knowlton, Québec
J0E 1V0
Tfn (1-450) 243 55 43
Fax (1-450) 243 11 50
E-post: highland@chcs.ca
Internet: http://www.acbm.qc.ca/chcs/index.htm

Holstein Association of Canada – Holstein cattle
c/o Keith Flaman
Secretary Manager
P.O. Box 610
171 Colborne St.
Brantford, Ontario
N3T 5R4
Tfn (1-519) 756 83 00
Fax (1-519) 756 58 78
E-post: general@holstein.ca
Internet: http://www.holstein.ca

Jersey Canada – Jersey cattle
c/o Russell G. Gammon
Secretary-Manager
350 Speedvale West, Unit 9
Guelph, Ontario
N1H 7M7
Tfn (1-519) 821 91 50
821 10 20
Fax (1-519) 821 27 23
E-post: info@jerseycanada.com
Internet: http://www.jerseycanada.com

Canadian Limousin Association – Limousin cattle
c/o Tricia Lidberg
Office Manager
2320-41 Ave NE
Calgary, Alberta
T2E 6W8
Tfn (1-403) 253 73 09
Fax: (1-403) 253 17 04
E-post: limousin@limousin.com
Internet: http://www.limousin.com

Canadian Lowline Cattle Association – Lowline cattle
c/o Shirley Begrand
General Manager
Box 69
St. Louis, Sask.
S0J 2C0
Tfn (1-306) 422 85 16
Fax (1-306) 422 84 97
E-post: s.begrand@sk.sympatico.ca

Canadian Luing Cattle Association – Luing cattle
Internet: http://www.clrc.ca/luing.shtml

Canadian Maine-Anjou Association – Maine-Anjou
cattle
Heather Hartman
Office Manager
5160 Skyline Way N.E.
Calgary, Alberta
T2E 6V1
Tfn (1-403) 291 70 77
Fax (1-403) 291 02 74
E-post: cmaa@maine-anjou.ca
Internet: http://www.maine anjou.ca

Canadian Murray Grey Association – Murray Grey
cattle
c/o Wendy Adam
Secretary
Box 50, Site 8
R.R. #1
Okotoks, Alberta
T0L 1T0
Tfn (1-403) 938 76 43
Fax (1-403) 938 00 42
E-post: damnfarm@worldweb.com
Internet: http://www.cdnmurraygrey.ca

Canadian Piedmontese Association – Piedmontese
cattle
c/o Emma Den Oudsten
Secretary
R.R. #3
Lacombe, Alberta
T0C 1S0
Tfn (1-403) 782 26 57
Fax (1-403) 782 61 66
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Canadian Pinzgauer Association – Pinzgauer cattle
c/o Cathy Gallivan
Executive Secretary/Financial Officer
R.R.#1 Site 17 Box 9
Sundre, Alberta
T0M 1X0
Tfn (1-403) 556 20 58
(1-866) 746 94 27
Fax (1-403) 556 99 37
E-post: cdnpinz@telusplanet.net

Canadian Red Poll Cattle Association – Red Poll cattle
c/o Ronald K. Black
Secretary-Treasurer
2417 Holly Lane
Ottawa, ON
K1V 0M7
Tfn (1-613) 731 71 10 ext. 303
Fax (1-613) 731 07 04
E-post: redpoll@clrc.ca

Salers Association of Canada – Salers cattle
c/o Daphne Warnes
A/ Secretary
Unit 3A, 3424 - 26th Street N.E.
Calgary, Alberta
T1Y 4T7
Tfn (1-403) 291 26 20
Fax (1-403) 291 21 76
E-post: info@salerscanada.com
Internet: http://www.salerscanada.com

Canadian Shorthorn Association – Shorthorn cattle
c/o Belinda Wagner
Secretary-Treasurer
Box 3771
Canada Centre Bldg. Exhibition Park
Regina, Sask.
S4P 3N8
Tfn (1-306) 757 22 12
Fax (1-306) 525 58 52
E-post: sasklivestock@sk.sympatico.ca
Internet: http://www.canadianshorthorn.com

Canadian Simmental Association – Simmental cattle
c/o Sharonne Evans
Office Manager
#13, 4101-19th Street N.E.
Calgary, Alberta
T2E 7C4
Tfn (1-403) 250 79 79
Fax (1-403) 250 51 21
E-post: cansim@simmental.com
Internet: http://www.simmental.com

Canadian South Devon Association – South Devon
cattle
c/o Bonnie Lintick
Breed Secretary
Box 333, Rockyford, Alberta
T0J 2R0
Tfn (1-403) 947 29 49
Fax (1-403) 947 32 01
E-post: paladin@telusplanet.net
Internet: http://www.geocities.com/southdevon_ca

Canadian Speckle Park Cattle Association – Speckle
Park cattle
c/o Dale Herbert
Chief Executive Officer
Box 284
Neilburg, Saskatchewan
S0M 2C0
Tfn (1-306) 893 40 96 (h)
(1-306) 893 42 06 (o)
Fax (1-306) 893 42 06
E-post: cspa@sask.sympatico.ca
Internet: http://www.specklepark.ca

Canadian Tarentaise Association – Tarentaise cattle
c/o Charlene Easton
Secretary/Treasurer
Box 760
Moosomin, Sask.
S0G 3N0
Tfn (1-800) 450 41 81
(1-306) 646 46 67
Fax (1-306) 646 45 70

Canadian Wagyu Association – Wagyu cattle
c/o Patrick McCarthy
President
3501 - 57 St.
Camrose, Alberta
T4V 4N2
Tfn (1-780) 672 29 90
Fax (1-780) 679 89 99
Internet: http://www.canadianwagyu.ca/index.htm

Canadian Welsh Black Cattle Society – Welsh Black
cattle
c/o Ron Black
2417 Holly Lane
Ottawa, Ont.
K1V 0M7
Tfn (1-613) 731 71 10 ext. 303
Fax (1-613) 731 07 04
E-post: clrc@clrc.on.ca

Art: Getter

Canadian Boer Goat Association – Boer goats
c/o Allison Taylor
PO Box 314
Lancaster, Ontario
K0C 1N0
Tfn (1-613) 347 11 03
Fax (1-613) 347 11 05
E mail: registrar@canadianboergoat.com
Internet: http://www.canadianboergoat.com

Canadian Goat Society – Angora, Toggenburg, Nubian,
Saanen, Alpine, Pygmy, Oberhasli, La Mancha, Nigerian
Dwarf
c/o Sharon Hunt
Secretary-Manager
2417 Holly Lane
Ottawa, Ontario
K1V OM7
Tfn (1-613) 731 98 94
Fax (1-613) 731 07 04
E-post: cangoatsoc@travel-net.com
Internet: http://www.goats.ca
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Art: Får

Canadian Finnsheep Breeders' Association – Finnish
Landrace sheep (Finnsheep)
Kathy Playdon (Interim President)
Box 10, Site 10
R.R. #4
Stony Plain, Alberta
T0E 2G0
Tfn (1-780) 963 04 16
Internet: http://www.clrc.on.ca/finnshee.html

Canadian Katahdin Sheep Association – Katahdin
sheep
c/o Ron Black
Secretary-Treasurer
2417 Holly Lane
Ottawa, Ontario
K1V OM7
Tfn (1-613) 731 71 10
Fax (1-613) 731 07 04
E-post: Ron.Black@clrc.on.ca
Internet: http://www.clrc.on.ca/katahdin.html

Canadian Sheep Breeders' Association – Blackface,
Berrichon du Cher, Border Cheviot, Border Leicester, Bri-
tish Milk Sheep, Canadian Arcott, Charollais, Clun Forest,
Columbia, Coopworth, Corriedale, Cotswold, DLS, Dor-
per, Dorset, Drysdale, East Friesian Dairy, Est à Laine
Merino, Hampshire, English Leicester, Hexham Leicester,
Icelandic, Île de France, Jacob, Karakul, Kerry Hill, La-
caune Dairy Sheep, Lincoln, Marshall Romney, Merino,
Montadale, North Country Cheviot, Outaouais Arcott,
Oxford, Perendale, Polypay, Rambouillet, Rideau Arcott,
Romanov, Romnelet, Romney, Rouge de L’Ouest, Rye-
land, Shetland, Shropshire, Southdown, South African
Meat Merion, Suffolk, Targhee, Texel
c/o Francis Winger
Secretary
R.R. #4
Mount Forest, Ontario
NOG 2GO
Tfn (1-519) 323 03 60
Fax (1-519) 323 04 68
E-post: fwinger@log.on.ca
Internet: http://sheepbreeders.ca

Art: Svin

Canadian Swine Breeders' Association – Berkshire,
British Saddleback, Chester White, Duroc, Hampshire,
Lacombe, Landrace, Large Black, Pietrain, Poland China,
Red Wattle, Spotted, Tamworth, Welsh, Yorkshire
c/o Serge Charron
2417 Holly Lane, Suite 215
Ottawa, Ontario
K1V 0M7
Tfn (1-613) 731 55 31
Fax (1-613) 731 66 55
E-post: canswine@canswine.ca
Internet: http://www.canswine.ca

IV. Island

Arter: Nötkreatur, getter, får och svin

The Farmers Association of Iceland
Brændahöllini v/Hagatorg
IS-107 Reykjavik
Tfn (354) 563 03 00
Fax: (354) 562 30 58
Internet: http://www.bondi.is

V. Israel

Art: Nötkreatur

SION
SION Israel Company for Artificial Insemination and
Breeding ltd.

VI. Nya Zeeland

Art: Nötkreatur

Livestock Improvement Corporation Ltd (LIC)
PO Box 3016
Hamilton
Tfn (64-7) 856 07 00
Fax (64-7) 858 27 41
Internet: www.lic.co.nz

VII. Förenta staterna

Art: Nötkreatur

American Angus Association – Angus
3201 Frederick Avenue
St. Joseph
MO 64506
Tfn (1-816) 383 51 00
Fax (1-816) 233 97 03
E-post: angus@angus.org
Internet: http://www.angus.org

Ayrshire Breeders’ Association
267 Broad St.
Westerville
OHIO 43081
Tfn (1-614) 882 10 57
Fax (1-614) 895 37 57
Internet: http://www.usayrshire.com

Beefmaster Breeders United – Beefmaster
6800 Park Ten Blvd., Suite 290 West
San Antonio
TX 78213
Tfn (1-210) 732 31 32
Fax (1-210) 732 77 11
E-post: wshronk@beefmasters.org
Internet: http://www.beefmasters.org

American Belgian Blue Breeders, Inc. – Belgium Blue
PO Box 35264
Tulsa
OK 74153-0264
Tfn (1-918) 477 32 51
Fax (1-918) 477 32 32
Internet: http://www.belgianblue.org

Belted Galloway Society, Inc. – Belted Galloway
98 Eidson Rd
Staunton
VA 24401
Tfn (1-540) 885 98 87
Fax (1-540) 885 98 97
E-post: jhuff@dixie-net.com
Internet: http://www.beltie.org
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American Blonde d’Aquitaine Association – Blonde
d’Aquitaine
PO Box 12341
Kansas City
MO 64116
Tfn (1-816) 421 13 05
Fax (1-816) 421 19 91
E-post: jspawn321@ol.com

United Braford Breeders – Braford
422 East Main, Suite 218
Nacogdoches
TX 75961
Tfn (1-936) 569 82 00
Fax (1-936) 569-9556
E-post: ubb@brafords.org
Internet: http://www.brafords.org

American Brahman Breeders Association – Brahman
3003 South Loop West, Suite 140
Houston
TX 77054
Tfn (1-713) 349 08 54
Fax (1-713) 349 97 95
E-post: abba@brahman.org
Internet: http://www.brahman.org

International Brangus Breeders Association –

Brangus
PO Box 696020
San Antonio
TX 78269-6020
Tfn (1-210) 696 43 43
Fax (1-210) 696 87 18
E-post: lorenj@int-brangus.org
Internet: http://www.int-brangus.org

Braunvieh Association of America – Braunvieh
PO Box 6396
Lincoln
NE 68506
Tfn (1-402) 421 29 60
Fax (1-402) 421 29 94
E-post: Braunaa@ibm.net
Internet: http://www.braunvieh.org

The Brown Swiss Cattle Breeders’ Association
800 Pleasant Rd.
Beloit
Wisconsin 53511-5456
Tfn (1-608) 365 44 74
Fax (1-608) 365 55 77
Internet: http://www.brownswissusa.com

American International Charolais Association – Cha-
rolais
PO Box 20247
Kansas City
MO 64195
Tfn (1-816) 464 59 77
Fax (1-816) 464 57 59
E-post: Chjoun@sound.net
Internet: http://www.charolaisusa.org

American Chianina Association – Chianina
PO Box 890
1708 N Prairie View Road
Platte City
MO 64079
Tfn (1-816) 431 28 08

Fax (1-816) 431 53 81
E-post: aca@sound.net
Internet: http://www.chicattle.org

North American Corriente Association – Corriente
PO Box 12359
N. Kansas City
MO 64116
Tfn (1-816) 421 19 92
Fax (1-816) 421 19 91
E-post: jspawn321@aol.com

American Gelbvieh Association – Gelbvieh
10900 Dover Street
Westminster
CO 80021
Tfn (1-303) 465 23 33
Fax (1-303) 465 23 39
E-post: aga@gelbvieh.org
Internet: http://www.gelbvieh.org

The American Guernsey Association
7614 Slate Ridge Blvd
PO Box 666
Reynoldsburg
Ohio 43068-0666
Tfn (1-614) 864 24 09
Fax (1-614) 864 56 14
Internet: http://www.usguernsey.com

American Hereford Association – Hereford
1501 Wyandotte
Kansas City
MO 64108
Tfn (1-816) 842 37 57
Fax (1-816) 842 69 31
E-post: jrick@hereford.org
Internet: http://www.hereford.org

Holstein Association USA, Inc
1 Holstein Place
Brattleboro
Vermont 05302-0808
Tfn (1-800) 952 52 00
Fax (1-802) 254 82 51
Internet: http://www.holsteinusa.com

The American Jersey Cattle Association
6486 E. Main Street
Reynoldsburg
OH 43068-2362
Tfn (1-614) 861 36 36
Fax (1-614) 861 80 40
Internet: http://www.usjersey.com

North American Limousin Foundation – Limousin
7383 S. Alton Way
Suite 100, Box 4467
Englewood
CO 80112
Tfn (1-303) 220 16 93
Fax (1-303) 220 18 84
E-post: jedwards@nalf.org
Internet: http://www.nalf.org

Longhorn Breeders Association of America –

Longhorn
PO Box 4430
Fort Worth
TX 76164
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American Maine-Anjou Association – Maine-Anjou
PO Box 1100
Platte City
MO 64079-1100
Tfn (1-816) 431 99 50
Fax (1-816) 431 99 51
E-post: maine@ke.m.com
Internet: http://www.maine-anjou.org

Marky Cattle Association – Marchigiana
Box 198
Walton
KS 67151-0198
Tfn (1-316) 837 33 03
Fax (1-316) 283 83 79
E-post: marky@southwind.net
Internet: http://www.marchigiana.org

American Milking Shorthorn Society
800 Pleasant Street
Beloit
Wisconsin 53511-5456
Tfn (1-608) 365 33 32
Fax (1-210) 365 66 44
Internet: http://www.agdomain.com/web/
usmilkingshorthorn/

American Pinzgauer Association – Pinzgauer
PO Box 147
Bethany
MO 64424
Tfn (1-800) 914 98 83
E-post: Apinzgauer@aol.com
Internet: http://www.afn.org/-greatcow/

Red & White Dairy Cattle Association
3805 S. Valley Rd
Crystal Springs
PA 15536
Tfn (1-814) 735 42 21
Fax (1-814) 735 34 73
Internet: http://www.redandwhitecattle.com/rf.html

Red Angus Association of America – Red Angus
4201 N. Interstate 35
Denton
TX 76207-7443
Tfn (1-940) 387 35 02
Fax (1-940) 383 40 36
E-post: info@redangus.org
Internet: http://www.redangus.org

American Red Brangus – Red Brangus
3995 E. Hwy 290
Dripping Springs
TX 78620
Tfn (1-512) 858 72 85
Fax (1-512) 858 70 84
E-post: arba@texas.net
Internet: http://www.Brangusassc.com

American Salers Association – Salers
7383 S. Alton Way, Suite 103
Engelwood
CO 80112
Tfn (1-303) 770 92 92
Fax (1-303) 770 93 02
E-post: salersusa.org
Internet: http://www.salersusa.org

Santa Gertrudis Breeders International – Santa
Gertrudis
PO Box 1257
Kinsville
TX 78364
Tfn (1-361) 592 93 57
Fax (1-816) 592 85 72
E-post: truegert@aol.com

American Highland Cattle Association – Scotch
Highland
#200 Livestock Exchange Bldg
4701 Marion Street
Denver
CO 80216
Tfn (1-303) 292 91 02
Fax (1-303) 292 91 71
E-post: ahca@envisionet.net
Internet: http://www.highlandcattle.org

Senopol Cattle Breeders Association – Senopol
PO Box 808
Statham
GA 30666-0808
Tfn (1-800) 736 37 65
Fax (1-770) 725 52 81
E-post: lcoley@sales-synergy.com
Internet: http://www.senopolcattle.org

American Shorthorn Association – Shorthorn
8288 Hascall Street
Omaha
NE 68124
Tfn (1-402) 393 70 51
Fax (1-402) 393 70 80
E-post: hunsley@beefshorthornusa.com
Internet: http://www.beefshorthornusa.com

American Simmental Association – Simmental
1 Simmental Way
Bozeman
MT 59718
Tfn (1-406) 587 45 31
Fax (1-406) 587 93 01
E-post: simmental@simmental.org
Internet: http://www.simmental.org

Art: Getter

Alpine/Lamancha/Saanen/Toggenburg
American Dairy Goat Association
PO Box 865
Spindale
NC 28160
Tfn (1-828) 286 38 01
Fax (1-828) 287 04 76
Internet: http://www.adga.org

American Angora Goat Breeders Association –

Angora
PO Box 195
Rocksprings
TX 78880

American Boer Goat Association – Boer
232 W Beauregard, Suite 104
San Angelo
TX 76903
Tfn (1-915) 486 22 42
Internet: http://www.abga.org
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American Kiko Goat Association – Kiko
PO Box 186
Lakeland
GA 31635
Tfn (1-229) 244 60 58
Internet: http://www.kikogoats.com

American Meat Goat Association – Spanish
PO Box 333
Junction
TX 76849
Tfn (1-915) 835 26 05
Fax (1-915) 835 22 59

Art: Får

American Corriendale Association, INC. – American
Corriendale
PO Box 391
Clay City
IL 62824
Tfn (1-618) 676 10 46

American Dorper Sheep Breeders’s Society –

American Dorper
PO Box 796
1120 Wilkes Blvd
Columbia
MO 65205-0796
Tfn (1-573) 442 82 57

American Hampshire Sheep Association – American
Hampshire
1557-173rd Avenue
Milo
IA 50166
Tfn (1-515) 942 64 02

American Rambouillet Breeders Association –

American Rambouillet
2709 Sherwood Way
San Angelo
TX 76901
Tfn (1-915) 949 44 14

American Shropshire Registry Association –

American Shropshire
PO Box 635
Harvard
IL 60033
Tfn (1-815) 943 20 34

American Southdown Breeders’ Association –

American Southdown
HCR 13, Box 220
Fredonia
TX 76842
Tfn (1-915) 429 62 26

Columbia Sheep Breeders Association of America –

Columbia
PO Box 272
State Route 182 East

Upper Sandusky
Ohio 43351

Continental Dorset Club – Continental Dorset
PO Box 506
N. Scituate
Rhode Island 02857
Tfn (1-401) 647 46 76

Katahdin Hair Sheep International – Katahdin
PO Box 778
Fayetteville
Arkansas 72702-0778
Tfn (1-501) 444 84 41

Montadale Sheep Breeders’ Association – Montadale
PO Box 603
Plainfield
IN 46168
Tfn (1-317) 839 61 98

Navajo-Churro Sheep Association – Navajo-Churro
Box 94
Ojo Caliente
NM 87549

American Polypay Sheep Association – Polypay
1557-173rd Ave
Milo
Iowa 50166
Tfn (1-641) 942 64 02

St. Croix Sheep Breeders Association – St. Croix
PO Box 845
Rufus
OR 97050

U.S. Targhee Association – Targhee
PO Box 427
Chinook
MT 59523
Tfn (1-406) 357 33 37
Fax (1-406) 357 37 44
E-post: schuldt@ttc-cmc-net

National Tunis Sheep Registry, Inc. – Tunis
819 Lyons Street
Ludlow
MA 01056

United Suffolk Sheep Association – United Suffolk
PO Box 256
Newton
UT 84327
Tfn (1-435) 563 61 05

Art: Svin

American Landrace Association – American Landrace
1769 US 52 W.
West Lafayette
IN 47906
Tfn (1-765) 463 35 93
Fax (1-765) 497 29 59
Internet: http://www.nationalswine.com
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American Yorkshire Club – American Yorkshire
1769 US 52 W.
West Lafayette
IN 47906
Tfn (1-765) 463 35 93
Fax (1-765) 497 29 59
Internet: http://www.nationalswine.com

Chester White Swine Record Association – Chester
White
PO Box 9758
Peoria
Illinois 61615
Tfn (1-309) 691 01 51

Duroc National Swine Registry – Duroc
PO Box 2417
West Lafayette
IN 47906-2417
Tfn (1-765) 463 35 94
United Duroc Swine Registry

1769 US 52 W.
West Lafayette
IN 47906
Tfn (1-765) 463 35 93
Fax (1-765) 463 29 59
Internet: http://www.nationalswine.com

Hampshire Swine Registry – Hampshire
1769 US 52 W.
West Lafayette
IN 47906
Tfn (1-765) 463 35 93
Fax (1-765) 463 29 59
Internet: http://www.nationalswine.com

National Spotted Swine Record – Spots
6320 N Sheridan Road
Peoria
IL 61614
Tfn (1-309) 69 10 15
Fax (1-309) 691 01 68
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TMD nr 10/2007

GSP-tullförmåner för Vitryssland
För produkter med ursprung i Vitryssland upphävs tullförmånerna enligt det allmänna preferenssystemet (GSP) tillfälligt
fr.o.m. den 21 juni 2007.

Rådet har utfärdat förordning (EG) nr 1933/2006 av den 21 december 2006 om tillfälligt upphävande av allmänna
tullförmåner för Republiken Vitryssland (EUT L 405, 30.12.2006), eftersom grundläggande principer och rättigheter i
arbetslivet beaktas inte i Vitryssland. Landet bryter mot rätten till föreningsfrihet och arbetstagarnas kollektiva förhandlingar.

Förordningen träder i kraft den 21 juni 2007, om något beslut före det inte fattas om att det inte finns skäl att verkställa
förordningen.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

SL/LL, 5/010/8.1.2007



TMD nr 11/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på firmans
egen begäran den 21 december 2006:

Mode Larose Oy (0815164-7T0001) Orimattila 8849-2

På grund av likvidation :

CPS Elektroniikka
Oy (0704754-9 T0001) Tampere 8011-9

ETY/TRH, 261/010/27.12.2006



 TMD nr 12/2007

Antidumpningsåtgärder
Genom kommissionens förordning (EG) nr 1999/2006 (EUT nr L 379, 28.12.2006) har en preliminär antidumpningstull
införts vid import av vissa sadlar med ursprung i Folkrepubliken Kina som vanligtvis klassificeras under KN-numren 8714 95
00, ex 8714 99 90 och ex 9506 91 10 (Taric-nummer 8714 99 90 81 och 9506 91 10 10).

Förordningen trädde i kraft den 29 december 2006 och den tillämpas i sex månader.

Den preliminära antidumpningstullen som tillämpas på nettopriset fritt vid gemenskapens gräns, före tull, är följande i fråga
om produkter som tillverkats av något av företagen nedan:

Företag Anti-
dumpningstull

Taric-
tilläggsnr

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd,
Shunde

Hongli Bicycle Parts Co. Ltd och
Safe Strong

Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd 7,5% A787

Giching Bicycle parts (Shenzhen)
Co. Ltd och

Velo Cycle Kunshan Co. Ltd 0% A788

Alla övriga företag 30,9% A999

Överlåtelse av ovan nämnda produkter till fri omsättning i gemenskapen förutsätter en säkerhet som motsvarar beloppet på
den preliminära tullen.

Tillämpningen av den antidumpningstull som fastställts för de ovan nämnda företag förutsätter att en faktura med följande
uppgifter visas upp för tullmyndigheterna:
1) Den anställdes namn och befattning vid det företag som utfärdat fakturan.
2) Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att den [volym] sadlar som säljs på export till Europeiska gemenskapen och som
avses i denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i Kina. Jag försäkrar att
uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”.”

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2005/2006 (EUT nr L 379, 28.12.2006) har en preliminär antidumpningstull
införts vid import av vissa polyesterstapelfibrer med ursprung i Malaysia och Taiwan som hör till KN-numret 5503 20 00.

Förordningen trädde i kraft den 29 december 2006 och den tillämpas i sex månader.

Den preliminära antidumpningstullen som tillämpas på nettopriset fritt vid gemenskapens gräns, före tull, är följande:

Land Företag Tull
%

Taric-
tilläggsnr

Malaysia Hualon Corporation (M) Sdn.
Bhd.
Level 9 Wisma Goldhill 67
Jalan
Raja Chualan 12,4 A796



50200 Kuala Lumpur

 
Penfibre Sdn. Bhd.
Lot 109-114
Prai Free Industrial Zone 1
13600 Prai, Penang 14,7 A797

 
Alla övriga företag 23,0 A999

Taiwan Chung Shing Textile Co., Ltd.
No 463, Hua Cheng Road,
Hsin Chuang City
Taipei Hsien 16,5 A798

 
Far Eastern Textile Ltd.
33Fl, No 207, Sec. 2,
Tun Hwa South Road
Taipei 29,5 A799

 
Nan Ya Plastics Corporation
5Fl, No. 201,
Tung Hwa North Road
Taipei 29,5 A800

 
Shing Ming Ind., Co., Ltd.
No 330, Ho Shin Rd,
Chu-Nan, Miao-Li 16,5 A801

 
Shingkong Synthetic Fibres
Corporation
8Fl, No 123, Sec. 2,
Nanking E. Road
Taipei 16,5 A802

 
Tainan Spinning Co., Ltd.
4Fl, No 560, Sec. 4,
Chung Hsia e. Road
Taipei 16,5 A803

 
Tung Ho Spinning Weaving &
Dyeing Co., Ltd.
13Fl, No 376, Sec. 4,
Jen Ai Rd
Taipei 14,7 A804

 
Tuntex Distinct Corporation
16Fl, No. 90, Sec 1,
Hsin-Tai 5th Rd Hsichih
Taipei County 18,2 A805

 
Tuntex Synthetic Corporation
16Fl. No. 90, Sec 1, 18,2 A806



Hsin-Tai 5th Rd Hsichih
Taipei County

 
True Young Co., Ltd.
8, Li Hsing St. Erch Chen
Village
Kwantien Hsiang
Tainan Hsien, 720 29,5 A807

 
Alla övriga företag 29,5 A999

Överlåtelse av produkterna till fri omsättning i gemenskapen förutsätter en säkerhet som motsvarar beloppet på den
temporära tullen.

Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på
import av karbamid (KN-nummer 3102 10 10 och 3102 10 90) med ursprung i Vitryssland, Kroatien, Libyen och Ukraina
(EUT nr C 316, 22.12.2006).

Tillkännagivande om inledande av ny undersökning av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa appreterade
polyesterfilamentvävnader (KN-nummer ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex
5407 69 10 och ex 5407 69 90) med ursprung i Folkrepubliken Kina.

EEK/JXK, 1/010/2.1.2007



  TMD nr 13/2007

Fortsatt tillämpning av importkvoter och importkontroll
för stål
Genom rådets förordningar nr 1870/2006 Kazakstan, nr 1871/2006 Ukraina och nr 1872/2006 Ryska federationen fortsätter
de kvantitativa restriktionerna i handeln med stålprodukter mellan dessa länder och gemenskapen fram till den 31 december
2007.

Förordningarna finns publicerade i EUT nr L 360, 19.12.2006 och i bilagorna till dem räknas upp de kvotkategorier och
Taric-nummer som omfattas av restriktionerna.

Dubbelkontrollen gäller i handeln med Makedonien tills annat meddelas.

Enkel förhandskontroll fortsätter vid import av vissa järn- och stålprodukter från alla tredje länder till den 31 december 2009.
Kommissionens förordning om saken finns publicerad i EUT nr L 365, 21.12.2006.

Enligt förordningen behövs inga kontrolldokument vid import där nettovikten på varorna inte överstiger 2500 kilogram.

I bilagan nedan räknas upp de varukoder för stål som kräver kontrolldokument eller importlicens.

EEK/AMM, 4/010/05.01.2007

Bilaga: tmd013_bilaga.pdf: Varukoder för stål



Varukoder för stål 5.1.2007

Enkel förhandskontroll = A (alla tredje läner)  -  kontrolldokument
Dubbelkontroll = M(Makedonien)   -  exportdokument > kontrolldokument
Kvantitativ restriktion = U(Ukraina), R (Ryssland), K(Kazakstan)  -  exportlicens > importlicens

7207 11 14 00 A
7207 19 12 10 U R
7207 19 12 91 U R
7207 19 12 99 U R
7207 19 80 10 U R
7207 20 52 00 U R
7207 20 80 10 U R

7208   M
7208 10 00 00 A U R K
7208 25 00 00 A U R K
7208 26 00 00 A U R K
7208 27 00 00 A U R K
7208 36 00 00 A U R K
7208 37 00 10 A U R K
7208 37 00 90 A U R K
7208 38 00 10 A U R K
7208 38 00 90 A U R K
7208 39 00 10 A U R K
7208 39 00 90 A U R K
7208 40 00 10 A U R K
7208 40 00 90 A U R K
7208 51 20 10 A U R K
7208 51 20 91 A U R K
7208 51 20 93 A U R K
7208 51 20 97 A U R K
7208 51 20 98 A U R K
7208 51 91 00 A U R K
7208 51 98 10 A U R K
7208 51 98 91 A U R K
7208 51 98 99 A U R K
7208 52 10 00 A U R K
7208 52 91 00 A U R K
7208 52 99 00 A U R K
7208 53 10 00 A U R K
7208 53 90 00 A U R K
7208 54 00 00 A U R K
7208 90 20 00 A
7208 90 80 10 A U R K
7208 90 80 90 A

7209   M
7209 15 00 00 A U R K
7209 16 10 00 A U R K
7209 16 90 00 A U R K
7209 17 10 00 A U R K
7209 17 90 00 A U R K
7209 18 10 00 A U R K
7209 18 91 00 A U R K
7209 18 99 00 A U R K
7209 25 00 00 A U R K
7209 26 10 00 A U R K
7209 26 90 00 A U R K
7209 27 10 00 A U R K
7209 27 90 00 A U R K
7209 28 10 00 A U R K
7209 28 90 00 A U R K
7209 90 20 00 A
7209 90 80 10 A U R K
7209 90 80 90 A

7210   M
7210 11 00 10 A U R K
7210 11 00 90 A
7210 12 20 10 A U R K
7210 12 20 90 A
7210 12 80 10 A U R K
7210 12 80 90 A
7210 20 00 10 A U R K
7210 20 00 90 A
7210 30 00 10 A U R K
7210 30 00 90 A
7210 41 00 10 A U R K
7210 41 00 90 A
7210 49 00 10 A U R K
7210 49 00 90 A
7210 50 00 10 A U R K
7210 50 00 90 A
7210 61 00 10 A U R K
7210 61 00 90 A
7210 69 00 10 A U R K
7210 69 00 90 A
7210 70 10 10 A U R K
7210 70 10 90 A
7210 70 80 10 A U R K
7210 70 80 90 A
7210 90 30 10 A U R K
7210 90 30 90 A
7210 90 40 10 A U R K
7210 90 40 90 A
7210 90 80 91 A U R K
7210 90 80 99 A

7211   M
7211 13 00 00 A U R K
7211 14 00 10 A U R K
7211 14 00 90 A U R K
7211 19 00 10 A U R K
7211 19 00 90 A U R K
7211 23 20 10 A U K
7211 23 20 90 A
7211 23 30 10 A U K
7211 23 30 91 A U R K
7211 23 30 99 A
7211 23 80 10 A U K
7211 23 80 91 A U R K
7211 23 80 99 A
7211 29 00 10 A U R K
7211 29 00 90 A
7211 90 20 00 A
7211 90 80 10 A U R K
7211 90 80 20 A
7211 90 80 90 A

7212   M
7212 10 10 00 A U R K
7212 10 90 11 A U R K
7212 10 90 19 A
7212 10 90 90 A
7212 20 00 11 A U R K
7212 20 00 19 A

7212 20 00 90 A
7212 30 00 11 A U R K
7212 30 00 19 A
7212 30 00 90 A
7212 40 20 10 A U R K
7212 40 20 91 A U R K
7212 40 20 93 A
7212 40 20 99 A
7212 40 80 11 A U R K
7212 40 80 19 A
7212 40 80 90 A
7212 50 20 11 A U R K
7212 50 20 19 A
7212 50 20 90 A
7212 50 30 11 A U R K
7212 50 30 19 A
7212 50 30 90 A
7212 50 40 11 A U R K
7212 50 40 19 A
7212 50 40 90 A
7212 50 61 11 A U R K
7212 50 61 19 A
7212 50 61 90 A
7212 50 69 11 A U R K
7212 50 69 19 A
7212 50 69 90 A
7212 50 90 13 A U R K
7212 50 90 19 A
7212 50 90 90 A
7212 60 00 11 A U R K
7212 60 00 19 A
7212 60 00 91 A U R K
7212 60 00 93 A
7212 60 00 99 A

7213 A U R

7214 20 00 00 A U R
7214 30 00 00 A U R
7214 91 10 00 A U R
7214 91 90 00 A U R
7214 99 10 00 A U R
7214 99 31 00 A U R
7214 99 39 00 A U R
7214 99 50 00 A U R
7214 99 71 00 A U R
7214 99 79 00 A U R
7214 99 95 00 A U R

7215 90 00 10 A U R

7216 10 00 00 A U R
7216 21 00 00 A U R
7216 22 00 00 A U R
7216 31 10 10 A U R
7216 31 10 90 A U R
7216 32 11 00 A U R
7216 32 19 00 A U R
7216 32 91 00 A U R
7216 32 99 00 A U R
7216 33 10 00 A U R
7216 33 90 00 A U R



7216 40 10 00 A U R
7216 40 90 00 A U R
7216 50 10 00 A U R
7216 50 91 00 A U R
7216 50 99 00 A U R
7216 99 00 10 A U R

7218 99 20 00 U R

7219 11 00 00 U R K
7219 12 10 00 U R K
7219 12 90 00 U R K
7219 13 10 00 U R K
7219 13 90 00 U R K
7219 14 10 00 U R K
7219 14 90 00 U R K
7219 21 10 00 U R K
7219 21 90 00 U R K
7219 22 10 00 U R K
7219 22 90 00 U R K
7219 23 00 00 U R K
7219 24 00 00 U R K
7219 31 00 00 U R K
7219 32 10 00 U R K
7219 32 90 00 U R K
7219 33 10 00 U R K
7219 33 90 00 U R K
7219 34 10 00 U R K
7219 34 90 00 U R K
7219 35 10 00 U R K
7219 35 90 00 U R K
7219 90 80 10    

7221 A U R

7222 11 11 00 A U R
7222 11 19 00 A U R
7222 11 81 00 A U R
7222 11 89 00 A U R
7222 19 10 00 A U R
7222 19 90 00 A U R
7222 20 11 00 A
7222 20 19 00 A
7222 20 21 00 A
7222 20 29 00 A
7222 20 31 00 A
7222 20 39 00 A
7222 20 81 00 A
7222 20 89 00 A
7222 30 51 00 A
7222 30 91 00 A
7222 30 97 10 A U R
7222 30 97 90 A
7222 40 10 00 A U R
7222 40 50 10 A
7222 40 50 90 A
7222 40 90 10 A U R
7222 40 90 90 A

7223 A

7224 90 02 89 U R
7224 90 31 00 U R
7224 90 38 00 U R

7225 11 00 00 A
7225 19 10 00 A
7225 19 90 00 A
7225 30 10 00 A U R K
7225 30 30 10 A U R K
7225 30 30 90 A

7225 30 90 00 A U R K
7225 40 12 30 A U R
7225 40 12 90 A U R K
7225 40 15 10 A U R K
7225 40 15 90 A
7225 40 40 00 A U R
7225 40 60 00 A U R
7225 40 90 00 A U R K
7225 50 20 10 A U R K
7225 50 20 90 A
7225 50 80 00 A R
7225 91 00 10 A R
7225 91 00 90 A
7225 92 00 10 A R
7225 92 00 90 A
7225 99 00 10 A U R
7225 99 00 90 A

7226 11 00 10 A
7226 11 00 90 A
7226 19 10 00 A
7226 19 80 10 A
7226 19 80 90 A
7226 20 00 10 R
7226 91 20 00 A R
7226 91 91 00 A R
7226 91 99 00 A R
7226 92 00 10 A R
7226 92 00 90 A
7226 99 10 00 A
7226 99 30 00 A
7226 99 70 10 A R
7226 99 70 90 A

7227 10 00 00 U R
7227 20 00 00 U R
7227 90 10 00 A U R
7227 90 50 00 U R
7227 90 95 00 U R

7228 10 20 00 A U R
7228 20 10 10 A U R
7228 20 10 91 A U R
7228 20 91 10 A U R
7228 20 91 90 A U R
7228 30 20 00 A U R
7228 30 41 00 A U R
7228 30 49 00 A U R
7228 30 61 00 A U R
7228 30 69 00 A U R
7228 30 70 00 A U R
7228 30 89 00 A U R
7228 60 20 10 A U R
7228 60 80 10 A U R
7228 70 10 00 A U R
7228 70 90 10 A U R
7228 80 00 10 A U R
7228 80 00 90 A U R

7301 10 00 00 A U R

7304 A

7306 A

7307 91 00 10 A
7307 91 00 90 A
7307 93 11 10 A
7307 93 11 91 A
7307 93 11 99 A
7307 93 19 10 A

7307 93 19 91 A
7307 93 19 99 A
7307 99 30 10 A
7307 99 30 92 A
7307 99 30 98 A
7307 99 30 99 A
7307 99 90 10 A
7307 99 90 92 A
7307 99 90 98 A
7307 99 90 99 A



TMD nr 14/2007

GSP-tullförmånerna för Sydafrika ingår nu i
frihandelsavtalet
För produkter med ursprung i Sydafrika har tullförmåner beviljats med stöd av både gemenskapens allmänna
tullpreferenssystem (GSP) och frihandelsavtalet. Nu har de tullförmåner som tidigare endast ingått i GSP-systemet införlivats
i frihandelsavtalet mellan gemenskapen och Sydafrika (beslut av samarbetsrådet EU-Sydafrika nr 1/2006, beslut
2006/981/EY, EUT L 370, 27.12.2006). Beslutet trädde i kraft den dag det fattades, dvs. den 12 december 2006. Beslutet
tillämpas från den 15 december 2006.

Tullförmånerna för produkter med ursprung i Sydafrika beviljas således fr.o.m. den 15 december 2006 med stöd av
frihandelsavtalet. Som ursprungsintyg fungerar då varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Dessa tullmåner beviljade av gemenskapen som nu lagts till i frihandelshandelsavtalet gäller produkter från bilindustrin.
Också tullar på produkter från bilindustrin med ursprung i gemenskapen är nedsatta vid import till Sydafrika. Ändringarna
gällande tullförmåner finns i bilagorna till beslutet. (I. Tilläggsförmåner som beviljas av gemenskapen och II. Tilläggsförmåner
som beviljas av av Sydafrika).

Övergångsarrangemang

Ursprungsintyg som utfärdats i Sydafrika inom ramen för GSP-systemet (Form A och fakturadeklaration) skall i Europeiska
gemenskapen godtas som giltiga ursprungsintyg för tullförmåner enligt frihandelsavtalet under förutsättning att
- ursprungsintyget visas upp inom tio månader efter ikraftträdandet av beslut nr 21/2006 av samarbetsrådet EU-Sydafrika,
dvs. senast den 11 oktober 2007,
- ursprungsintyget och transportdokumenten har utfärdats senast dagen före beslutets ikraftträdande, dvs. senast den 11
december 2006 och
- ursprungsintyget visas upp vid import till Europeiska gemenskapen som stöd för en begäran om tullförmåner som tidigare
beviljades inom ramen för GSP-systemet men som genom beslutet införlivats i det bilaterala frihandelsavtalet.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

SL/LL, 6/010/9.1.2007



 TMD nr 15/2007

Enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (KN)
gällande klassificering av varor
Kommissionen publicerade den 30 december 2006 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 332 ett tillkännagivande
(2006/C 332/05 ) om enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (klassificering av varor). Tillkännagivandet
innehåller ändringar till förklarande anmärkningar i Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 50,
28.2.2006, sid. 1).

MKi/HHS, 10/010/12.1.2007

Bilaga: EUT c 332, 30.12.2007, s. 7-9

Precisering till TMD nr 15/2007

Meddalandet om Kombinerade nomenklaturens förklarande anmärkningar i TMD nr 15/2007 gäller nomenklaturen som var i
kraft år 2006. När förklarande anmärkningar används i år skall de ändringar i varukoder som trädde i kraft i början av 2007
beaktas.

Tullstyrelsen, Tariffenheten/ Mirja Kivimäki/Heidi Stolt, 18.1.2007



TMD nr 16/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på grund av
konkurs den 21 december 2006:

GS-Logistics Oy (1748027-4T0001) Kotka 9572-9

ETY/TRH, 9/010/10.1.2007



TMD nr 17/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Tredjelandstullar som börjat tillämpas den 1 januari 2007 publicerades den 31 oktober 2006 i EUT L 301 (kommissinonens
förordning 1549/2006). Tullsatserna (även förmånstullarna) kan kontrolleras på Internet med kommissionens DDS-program
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/sv/ (programmet är avgiftsfritt).

På samma adress under Taric och Senaste nytt finns korrelationstabellerna 2006-2007 och 2007-2006 för tiosiffriga
varukoder.

Varukod
Varubeskrivning

1517 90 99 10 - -  -  -  Vegetabilisk olja, raffinerad, innehållande minst  35, men högst
50 viktprocent  arakidonsyra  eller  minst  35,  men högst  50 viktprocent
dokosahexaensyra,  och  som standardiserats  med  solrosolja  med  hög
oljesyrahalt (HOSO)

1517 90 99 90 - - - - Andra

2837 20 00 10 - - Tetranatriumhexacyanoferrat (II)

2837 20 00 90 - - Andra

2843 29 00 10 -  -  -  Silveroxid utan nitrat  och karbonat,  med en silverhalt  av  minst
99,99 viktprocent  räknat  på  metallinnehållet,  för  tillverkning  av
silveroxidbatterier (TN003)

2843 29 00 90 - - - Andra

2903 39 90 80 - - - - Hexafluorpropen

2903 49 80 20 - - - - 1-Bromo-3-kloropropan

2903 59 80 30 - - - - Oktafluorocyklopenten

2906 19 00 30 - - - Isobornylcyklohexanol

2909 19 00 50 - - - 3-Etoxi-perfluoro-2-metylhexan

2912 49 00 20 - - - 4-Hydroxibensaldehyd

2918 29 80 30 - - - - Oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat

2922 19 80 70 - - - - D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenyl)propan-1,3-diol



2922 29 00 35 - - - Natrium-2-amino-4,6-dinitrofenol, med en vattenhalt på minst 20 %

2922 39 00 70 - - - p-[(2-Kloretyl)etylamino]bensaldehyd

2923 90 00 35 - - Tetrabutylammoniumfluoridtrihydrat

2926 90 95 55 - - - Metyl-2-cyano-2-fenylbutyrat

2928 00 90 15 - - 1,1'-(Hydroxiimino)bis-(2-propanol)

2930 90 85 89 -  -  -  Kalium-  eller  natriumsalt  av  O-etyl-,  O-isopropyl-,  O-butyl-,
O-isobutyl- eller O-pentylditiokarbonat

2931 00 95 91 - - Trimetylsilan

2932 99 70 70 - - - - 1,3:2,4-bis-O-Bensyliden-D-glucitol

2932 99 70 75 - - - - 3-(3,4-Metylendioxyfenyl)-2-metylpropanal

2932 99 70 80 - - - - 1,3:2,4-bis-O-(4-Metylbensyliden)-D-glucitol

2933 21 00 50 - - - 1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetylhydantoin

2933 21 00 60 - - - DL-p-Hydroxyfenylhydantoin

2933 52 00 10 - - - Malonylkarbamid (barbitursyra)

2933 52 00 90 - - - Andra

2933 59 95 35 - - - - 4-Amino-2,6-dikloropyrimidin

2933 99 90 69 -  -  -  -  [(3R)-4-(4-Klorobensyl)-7-fluoro-5-(metylsulfonyl)-1,2,3,4-
tetrahydrocyclopenta[b]indol-3-yl]ättiksyra

2934 99 90 75 - - - - (4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-[2[2-(4-fluorofenyl)-5-(1-isopropyl)-3-
fenyl-4-[(fenylamino)karbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]etyl]-2,2-dimetyl-
1,3-dioxan-4-acetat

2934 99 90 76 - - - - 2,5-Tiofendiylbis(5-tert-butyl-1,3-bensoxazol)

2934 99 90 77 - - - - Kalium 5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxylat

2935 00 90 76 - - 4-Toluensulfonylkarbamid



2935 00 90 89 -  -  3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimetyl-1,2,4-
triazol-1-sulfonamid

3204 13 00 10 - - - Färgämne C.I. Basic Red 1

3204 13 00 90 - - - Andra

3208 20 10 40 - - - Poly(1H,1H-heptafluorobutylmetakrylat) upplöst i en blandning av
metylperfluorobutyleter och metylperfluoroisobutyleter

3208 90 19 60 -  -  -  -  Sampolymerer  av  hydroxystyren  och  antingen  styren  eller
alkoxystyren eller båda, upplösta i etyllaktat

3707 10 00 35 -  -  Sensibiliserande  emulsioner,  bestående  av  akrylat  och/eller
metakrylatpolymerer,  med  högst  7 viktprocent  ljuskänsliga
syraprekursorer  i ett  organiskt  lösningsmedel innehållande  åtminstone
2-metoxi-1-metyletyl-acetat

3811 90 00 20 - - Korrosionsinhibitor med reaktionsprodukter av fettsyror och tallolja
med formaldehyd och (Z)-N-9-oktadecenyl-1,3-propandiamin

3824 90 98 13 - - - - - Blandningar innehållande minst 92 och högst 96,5 viktprocent
1,3:2,4-bis-O-(4-metylbensyliden)-D-glucitol  och  innehållande
karboxylsyraderivat och ett alkylsulfat

3824 90 98 14 - - - - - Kalciumfosfonatfenat, upplöst i mineralolja

3824 90 98 18 - - - - - 4-Metylmandelsyra, rå

3824 90 98 22 - -  -  -  -  Beredningar innehållande minst  47 viktprocent  1,3:2,4-bis-O-
bensyliden-D-glucitol

3902 90 90 98 -  -  -  -  Syntetiskt  poly-alfa-olefin med en viskositet  vid 100 °C enligt
ASTM D 445 på  mellan  3-9 centistok  och  som  erhållits  genom  en
polymerisering av  en  blandning av  dodecen  och  tetradecen,  med  en
högsta halt av tetradecen på 40 %

3907 99 19 50 -  -  -  -  -  Semikristallint  polymerharts  av
polycyklohexylendimetylentereftalat, med ett glasfiberinnehåll av minst
10 och högst 40 viktprocent, i form av granulat eller pellets

3910 00 00 40 -  Biokompatibela  silikoner  för  tillverkning  av  kirurgiska
långtidsimplantat (TN003)

3911 90 99 86 - - - - - Sampolymerer av metylvinyleter och maleinsyraanhydrid

3913 90 00 94 - - - Granulat med ett innehåll av
- minst 35, men mindre än 75 viktprocent extruderad biopolymer med



hög amyloshalt framställd av majsstärkelse,
- minst 5, men mindre än 16 viktprocent polyvinylalkohol,
- minst 10, men mindre än 46 viktprocent mjukgörare av polyol,
- minst 0,25, men mindre än 3 viktprocent stearinsyra,
- med eller utan ett  innehåll på 30 % (± 10 %) biologiskt  nedbrytbart
polyesterharts, men aldrig en högre halt än halten av biopolymerer med
hög amyloshalt

3913 90 00 96 - - - Pulver bestående av 90 (± 5) viktprocent  extruderad biopolymer
med hög amyloshalt  framställd av majsstärkelse,  10 (± 5)  viktprocent
syntetisk polymer och 0,5 % (± 0.25 %) stearinsyra

3919 10 61 92 - - - - - - Svart polyvinylkloridfilm med en glans på mer än 90 grader
enligt  ASTM D  2457 och  på  ena  sidan  täckt  med  en  skyddande
polyetylentereftalatfilm och på andra sidan med ett tryckkänsligt räfflat
häftande skikt och en releaseliner av polyetylentereftalat

3919 90 61 95 - - - - - - Svart polyvinylkloridfilm med en glans på mer än 90 grader
enligt  ASTM D  2457 och  på  ena  sidan  täckt  med  en  skyddande
polyetylentereftalatfilm och på andra sidan med ett tryckkänsligt räfflat
häftande skikt och en releaseliner av polyetylentereftalat

3920 10 89 40 - - - - - Akrylbelagda dukar och folier av kompositmaterial laminerade
till ett  skikt  av högdensitetspolyeten, med en sammanlagd tjocklek av
minst 0,8 mm men högst 1,2 mm

3920 99 90 20 - - - - Anisotrop konduktiv film, i rullar, mellan 1,5 och 2 mm bred och
högst  300 m  lång,  som  används  för  att  koppla  ihop  elektroniska
komponenter vid produktion av LCD-skärmar

5402 47 00 10 - - - Tvåkomponentgarn av syntetfilament, ej texturerat, utan snodd ,
med en längdvikt av 1 650 decitex eller mer, dock högst 1 800 decitex,
bestående av 110 fibrer eller mer, men högst 120 fibrer, var och en med
en  kärna  av  poly(etentereftalat)  och  ett  hölje  av  polyamid-6,
innehållande  minst  75 viktprocent  men  högst  77 viktprocent
polyetentereftalat,  avsett  att  användas  för  tillverkning  av
takbeklädnader (TN003)

6401 99 00 10 - - - Med skaft som täcker knät

6401 99 00 90 - - - Andra

7019 39 00 50 - - - Icke-vävda produkter av icke-textila glasfibrer, för tillverkning av
luftfilter (TN003)

7201 10 11 10 - - - - Tackjärn i form av göt med en längd av högst 350 mm, en bredd
av högst 150 mm och en höjd av högst 150 mm

7201 10 11 90 - - - - Andra



7201 10 30 10 - - - Tackjärn i form av göt med en längd av högst 350 mm, en bredd av
högst  150 mm  och  en  höjd  av  högst  150 mm,  innehållande  högst
1 viktprocent kisel

7201 10 30 90 - - - Andra

7326 20 80 20 - - - Metallfilt, bestående av en massa av trådar av rostfritt stål med en
diameter  på  mellan  0,022 mm och  0,070 mm,  som pressats  samman
genom sintring och valsning

7607 11 90 10 - - - - Glatt aluminiumfolie med följande egenskaper:
- en aluminiumhalt av minst 99,98 %
- en tjocklek på minst 0,070 mm och högst 0,115 mm
- en kubisk textur
av ett slag som används för högspänningsetsning (TN003)

7607 11 90 90 - - - - Andra

8108 90 50 30 - -  - Legeringar av titan och kisel,  innehållande minst  0,15 och högst
0,60 viktprocent kisel, i plåt eller band, för tillverkning av avgassystem
för förbränningsmotorer (TN003)

8414 90 00 50 - -  Tvärströmsfläkt,  med en diameter på  97,4 mm (± 0.2 mm) och en
höjd  på  645 mm (± 1 mm)  eller  873 mm (+0.5/-1 mm),  tillverkad  av
antistatisk,  antibakteriell  och  värmebeständig,  glasfiberförstärkt  plast
som  tål  en  värme  på  åtminstone  70 °C,  för  tillverkning  av
luftkonditioneringsapparater för inomhusbruk (TN003)

8415 90 00 20 -  -  Evaporatorer  av  aluminium,  för  tillverkning  av
luftkonditioneringsapparater för bilar (TN003)

8481 80 99 50 -  -  -  -  -  Serviceventiler,  bestående  av  en  tvåvägsventil  för
vätskeledningen och en trevägsventil för gasledningen, samt med
- en minsta inre trycktålighet på 30 kgf/cm²,
- en minsta yttre trycktålighet på 45 kgf/cm²,
för  tillverkning  av  luftkonditioneringsapparater  för  utomhusbruk
(TN003)

8481 80 99 60 - - - - - Fyrvägsventiler, bestående av
- en kärnkolv,
- en tätningskolv,
- en solenoidspole för 220-240 V växelström, 50/60 Hz,
- med ett arbetstryck på upp till 4,3 MPa,
- ett hölje,
för  styrning  av  köldmediets  flöde,  för  tillverkning  av
luftkonditioneringsapparater för utomhusbruk (TN003)

8501 10 93 20 - - - - Enfas växelströmsmotorer för 50 Hz, som drivs av en permanent
enfas  kondensator  och  har  en  uteffekt  på  mindre  än  37 W,  för
tillverkning av luftkonditioneringsaggregat av split-typ för inomhusbruk
(TN003)



8504 90 18 40 - - - - - - Transformatorspolar för att höja likspänning och isolera höga
och låga spänningar, för tillverkning av produkter enligt nr 8504 31 80
(TN003)

8522 90 80 81 - - - - Optiska laserpickuper för avläsning av optiska signaler från CD
eller DVD och lagring av optiska signaler på DVD, minst innehållande
- en laserdiod,
- en integrerad krets till laserdriver,
- en integrerad krets till fotodetektor,
- en integrerad krets till frontmonitor samt en aktuator,
för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 (TN003)

8525 80 19 40 - -  -  -  Kameraenheter,  avsedda för notebook-datorer och med största
mått 15 x 25 x 25 mm, bestående av en bildsensor, ett objektiv och en
färgprocessor,  med en bildupplösning på  högst  1600 x 1200 pixel och
eventuellt utrustad med kabel och/eller hölje och eventuellt monterad på
sockel samt innehållande ett LED-chip (TN003)

8529 90 65 60 -  -  -  -  Avstämningsenhet  som  omvandlar  högfrekvenssignaler  till
mellanfrekvenssignaler och som är avsedd för tillverkning av mottagare
för satellit- eller marksänd tv vilka används i digitalboxar (TN003)

8540 11 11 95 - - - - - - Färgkatodstrålerör med slot mask, utrustade med elektronkanon
och avböjningsspole,med ett skärmbredd-/höjdförhållande på 4:3 och ett
diagonalmått på bildskärmen av 33,5 cm (± 1,6 mm) (TN003)

8540 11 15 20 -  -  -  -  -  Färgkatodstrålerör  med  elektronkanon  och  avböjningsspole;
bildytan är konvex och helt  fyrkantig och har bredd/höjd-förhållandet
4:3 och diagonalmåttet 68 cm (± 2 mm)

8708 99 97 20 -  -  -  -  -  Kapslar  till  metallhöljen  för  montering på  balansarmar  eller
sfäriska lager i motorfordons framhjulsupphängning (TN003)

8714 99 90 81 - - - - Stomme, stoppning och överklädnad till sadlar och säten

8714 99 90 89 - - - - Andra

9001 20 00 20 -  -  Diffuserfolie  för  användning  vid  tillverkning  av  LCD-moduler
(TN003)

9001 20 00 30 - - Prismafolie för användning vid tillverknng av LCD-moduler (TN003)

9001 90 00 55 -  -  Diffuserfolie  för  användning  vid  tillverkning  av  LCD-moduler
(TN003)

9001 90 00 65 - - Prismafolie för användning vid tillverknng av LCD-moduler (TN003)

9107 00 00 20 -  Mekaniska  tidur  som används  vid  tillverkning av  frostfria  kylskåp
(TN003)

Varukoder som upphört att gälla den 31 december 2006:
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8714 99 90 91 8714 99 90 91 8714 99 90 99

Rättelse

Texten för följande varukod hade felaktigt två streck i TMD nr 5, 12.1.2007:

4823 61 00 00 - Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp

Fotnotsförteckning

Texten i följande fotnoter ändras, gäller fr.o.m. 1.1.2001:

CD 100
Denna tullsats gäller under förutsättning att en importlicens uppvisas och att produkten är helt införskaffad i Tunisien och
transporterad direkt från detta land till gemenskapen i enlighet med villkoren föreskrivna i förordning (EG) nr 1918/06 (EGT
365).

gäller fr.o.m. 1.1.2003:
CD 185
För  att  komma  i åtnjutande  av  denna  tullkvot  erfordras  uppvisande  av  ett  certifikat  utfärdad  enligt  de  villkor  som är
föreskrivna i förordning (EG) nr 701/03 (EGT L 99) och efterföljande ändringar.

gäller fr.o.m. 22.12.2006:
CD 350
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 innehåller de uppgifter som anges
nedan:
1. Det Taric-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna kan tulldeklareras vid gemenskapens gräns.
2. En exakt beskrivning av varorna med bl.a. följande uppgifter:
- KN-nummer,
- Produktens kvävehalt (angiven i procent).
- Kvantitet (i ton).
- Tillämpligt minimipris.
3. Beskrivning av försäljningsvillkoren, med bl.a. följande uppgifter:
- Pris per ton.
- Tillämpliga betalningsvillkor.
- Tillämpliga leveransvillkor.
- Sammanlagda rabatter och avdrag.
4. Namnet på den icke-närstående importör till vilken företaget direkt har utställt fakturan.
5. Namnet på den tjänsteman vid företaget som har utfärdat 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 617/2000. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."

gäller fr.o.m. 1.1.2007:
CD 130
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras en importlicens utfärdad i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr
2008/2006 (EGT L 379 s. 105)

CD 133
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras en importlicens och en exportlicens utfärdade i enlighet med villkoren
i förordning (EG) nr 2021/06 (EGT L 384).

CD 141
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens enligt bestämmelserna i förordning
(EG) nr 1885/2006 (EGT L 364).

CD 243



För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras en importlicens utfärdad i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr
2021/06 (EGT nr L 384).

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 i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1994/2006 och
- den sammanlagda nettovikten per koefficientkategori enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1994/2006.

CD 383
För att  denna  tullkvot  skall få  utnyttjas skall ursprungsbeviset,  i enlighet  med förordning (EG) nr  1994/06,  artikel 5.3,
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  1994/06,  artikel 5.3,
innehålla i det fält som avser varuslag följande uppgift:
Produkt/er från andra får än tamfår

CD 408
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens enligt bestämmelserna i förordning
(EG) nr 1979/2006 (EGT L 368) och efterföljande ändringar.

CD 423
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av ett ursprungsintyg som uppfyller villkoren i artikel 55 i
förordning (EEG) nr 2454/93 och en importlicens enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1979/2006 (EGT L 368) och
efterföljande ändringar.

CD 479
För  att  komma  i åtnjutande  av  denna  kvot  erfordras  uppvisande  av  en  importlicens utfärdad  enligt  de  villkor  som är
föreskrivna i förordning (EG) nr 950/2006 (EGT L 178) och efterföljande ändringar.

TM 560
Import vars nettovikt inte överstiger 2 500 kilogram skall inte omfattas av denna förordning

Nya fotnoter, gäller fr.o.m. 29.12.2006:

CD 496
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 befattning vid det företag som utfärdat fakturan.
2. Följande förklaring: "Jag intygar härmed att den [volym] sadlar som säljs på export till Europeiska gemenskapen och som
avses  i  denna  faktura  har  tillverkats  av  [företagets  namn  och  adress]  [Taric-tilläggsnummer]  i  Kina.  Jag försäkrar  att
uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."
Datum och namnteckning
Om någon sådan faktura inte uppvisas skall den tullsats som gäller för andra företag tillämpas.

gäller fr.o.m. 1.1.2007:
EU 001
För tullbefrielse erfordras att de villkor som anges i relevanta gemenskapsbestämmelser i fråga om tullkontroll av hur dessa
varor används är uppfyllda (se artiklarna 291-300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 [EUT L 253, 11.10.1993, s.
1) i inledande bestämmelserna].

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104
eller e-post: kayttotariffi@tulli.fi

RV/LK, 7/010/9.1.2007

Sammandrag av varukoder som upphörde att gälla den 31 december 2006

Sammandraget finns 008_yhteenveto.pdf här i pdf-fil.
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 4411191000       
 4411199000       
 4411210000       
 4411210000       
 4411211000       
 4411219000       

 4411290000       
 4411291000       
 4411299000       
 4411310000       
 4411310000       
 4411311000       
 4411319000       
 4411390000       
 4411391000       
 4411399000       
 4411910000       
 4411910000       
 4411990000       
 4412130000       
 4412130000       
 4412131000       
 4412131010       
 4412131090       
 4412139000       
 4412140000       
 4412190000       
 4412190010       
 4412190090       
 4412220000       
 4412220000       
 4412221000       
 4412229100       
 4412229100       
 4412229900       
 4412230000       
 4412290000       
 4412292000       
 4412298000       
 4412920000       
 4412920000       
 4412921000       
 4412929100       
 4412929100       
 4412929900       
 4412929910       
 4412929990       
 4412930000       
 4412992000       
 4412998000       
 4412998010       
 4412998090       
 4418300000       
 4418301000       
 4418309100       
 4418309100       
 4418309900       
 4418909000
       
 4601200000       
 4601201000       
 4601209000       
 4601910000       
 4601910000       
 4601910500       
 4601911000       
 4601911000       
 4601919000       
 4602100000       

 4602101000       
 4602109100       
 4602109100       
 4602109110       
 4602109190       
 4602109900       
 4602109910       
 4602109990
       
 4802300000       
 4802551000       
 4802552000       
 4802561000       
 4802569000       
 4802612000       
 4809100000       
 4814300000       
 4814909000       
 4815000000       
 4816100000       
 4816300000       
 4823120000       
 4823120000       
 4823190000       
 4823600000       
 4823601000       
 4823609000       
 4823909500       
 4823909510       
 4823909590
       
 5003100000       
 5003900000
       
 5208530000       
 5208530011       
 5208530011       
 5208530019       
 5208530091       
 5208530091       
 5208530099       
 5208590011       
 5208590011       
 5208590019       
 5208590091       
 5208590091       
 5208590099       
 5210120000       
 5210120010       
 5210120090       
 5210220000       
 5210220010       
 5210220090       
 5210420000       
 5210420010       
 5210420090       
 5210520000       
 5210520010       
 5210520090       
 5211210000       
 5211210000       
 5211210010       
 5211210090       

 5211220000       
 5211220010       
 5211220090       
 5211290000       
 5211290010       
 5211290090
       
 5304000000       
 5304100000       
 5304900000       
 5305110000       
 5305110000       
 5305190000       
 5305210000       
 5305210000       
 5305290000       
 5305900000
       
 5402100000       
 5402101000       
 5402109000       
 5402391000       
 5402399000       
 5402410000       
 5402410000       
 5402410010       
 5402410020       
 5402410090       
 5402420000       
 5402430000       
 5402430020       
 5402430090       
 5402491000       
 5402499100       
 5402499100       
 5402499900       
 5402499910       
 5402499930       
 5402499950       
 5402499960       
 5402499970       
 5402499980       
 5402499985       
 5402499990       
5403200000       
 5403320010       
 5403330010       
 5404100000       
 5404101000       
 5404109000       
 5404109010       
 5404109020       
 5404109030       
 5404109040       
 5404109050       
 5404109090       
 5406100000       
 5406200000
       
 5501901000       
 5501909000       
 5501909010       
 5501909090       

 5503100000       
 5503101000       
 5503101010       
 5503101090       
 5503109000       
 5513220000       
 5513320000       
 5513330000       
 5513420000       
 5513430000       
 5514130000       
 5514310000       
 5514310000       
 5514320000       
 5514330000       
 5514390000       
 5515920000       
 5515921000       
 5515929000       
 5515991000       
 5515993000       
 5515999000
       
 5604200000       
 5604200010       
 5604200020       
 5604200090       
 5604900010       
 5604900020       
 5604900030       
 5604900040       
 5604900050       
 5604900060       
 5604900090       
 5607100000       
 5607901000       
 5702510000       
 5702510000       
 5702520000       
 5702521000       
 5702529000       
 5702590000       
 5702590010       
 5702590020       
 5702590030       
 5702590090
       
 5803100000       
 5803100010       
 5803100091       
 5803100091       
 5803100099       
 5803900000       
 5803901000       
 5803901010       
 5803901090       
 5803904000       
 5803904010       
 5803904090       
 5803909000
       
 6005100000
       



 6101100000       
 6101101000       
 6101101010       
 6101101090       
 6101109000       
 6101901000       
 6101909000       
 6103110000       
 6103110000       
 6103120000       
 6103190000       
 6103210000       
 6103210000       
 6104110000       
 6104110000       
 6104120000       
 6104210000       
 6104210000       
 6107920000       
 6111100000       
 6111101000       
 6111109000       
 6111900011       
 6111900011       
 6111900019       
 6111900090       
 6114100000       
 6115110000       
 6115110000       
 6115120000       
 6115190000       
 6115200000       
 6115201100       
 6115201100       
 6115201900       
 6115209000       
 6115910000       
 6115910000       
 6115920000       
 6115930000       
 6115931000       
 6115933000       
 6115939100       
 6115939100       
 6115939900       
 6117200000       
 6117809000
       
 6203210000       
 6203210000       
 6205100000       
 6205909000       
 6207920000       
 6207990020       
 6207990091       
 6207990091       
 6207990099       
 6209100000       
 6209100010       
 6209100020       
 6209100090       
 6209900010       
 6209900020       

 6209900090       
 6211310000       
 6211310000       
 6213100000
       
 6302520000       
 6302590010       
 6302590020       
 6302590090       
 6302920000       
 6302990010       
 6302990020       
 6302990090       
 6303110000       
 6303110000       
 6306110000       
 6306110000       
 6306210000       
 6306210000       
 6306310000       
 6306310000       
 6306390000       
 6306410000       
 6306410000       
 6306490000
       
 6401910000       
 6401910000       
 6402300000       
 6403300000       
 6403300031       
 6403300031       
 6403300039       
 6403300081       
 6403300081       
 6403300089       
 6403511100       
 6403591100       
 6403911100       
 6403991100
       
 6503000000       
 6503001000       
 6503009000       
 6505909000       
 6506920000
       
 6603100000
       
 6802220000       
 6811100000       
 6811200000       
 6811201100       
 6811208000       
 6811300000       
 6811900000       
 6812500000       
 6812600000       
 6812700000       
 6812900000       
 6812902000       
 6812902010       
 6812902090       

 6812909500       
 6812909510       
 6812909590       
 6813100000       
 6813100010       
 6813100090       
 6813900000       
 6813900005       
 6813900010       
 6813900010       
 6813900090
       
 7012000000       
 7012001000       
 7012009000       
 7013210000       
 7013210000       
 7013211100       
 7013211100       
 7013211900       
 7013219100       
 7013219100       
 7013219900       
 7013290000       
 7013291000       
 7013295100       
 7013295100       
 7013295100       
 7013295900       
 7013299100       
 7013299100       
 7013299900       
 7013310000       
 7013310000       
 7013311000       
 7013319000       
 7013320000       
 7013390000       
 7013391000       
 7013399100       
 7013399100       
 7013399900
       
 7225200000       
 7225200010       
 7225200090       
 7226930000       
 7226930010       
 7226930090       
 7226940000       
 7226940010       
 7226940090       
 7226990010       
 7226990090       
 7229100000
       
 7304100000       
 7304101000       
 7304101020       
 7304101080       
 7304103000       
 7304103020       
 7304103080       

 7304109000       
 7304210000       
 7304210000       
 7304210020       
 7304210080       
 7304291100       
 7304291120       
 7304291180       
 7304291900       
 7306100000       
 7306101100       
 7306101100       
 7306101900       
 7306109000       
 7306200000       
 7306600000       
 7306601100       
 7306601100       
 7306601100       
 7306601110       
 7306601190       
 7306601900       
 7306601910       
 7306601990       
 7306602100       
 7306602100       
 7306602110       
 7306602190       
 7306602900       
 7306602910       
 7306602990       
 7306608100       
 7306608100       
 7306608110       
 7306608190       
 7306608900       
 7306608910       
 7306608990       
 7314130000       
 7319100000       
 7321130000       
 7321830000
       
 7401100000       
 7401200000       
 7403230000       
 7407220000       
 7407221000       
 7407229000       
 7414000000       
 7414200000       
 7414900000       
 7416000000       
 7417000000       
 7418190010       
 7418190090       
 7419990010       
 7419990091       
 7419990091       
 7419990092       
 7419990093       
 7419990099
       

 7803000000       
 7805000000
       
 7906000000
       
 8004000000       
 8005000000       
 8006000000 
      
 8101950000       
 8101950010       
 8101950090       
 8112300000       
 8112302000       
 8112304000       
 8112309000       
 8112400000       
 8112401000       
 8112409000       
8112923900       
 8112925000       
 8112925000       
 8112928100       
 8112991000       
 8112998000
       
 8418220000       
 8418692000       
 8418692010       
 8418692090       
 8418698000       
 8418698010       
 8418698090       
 8419891500       
 8419892000       
 8419892500       
 8419892700       
 8419902500       
 8419905000       
 8421194000       
 8421198000       
 8421198010       
 8421198090       
 8421911000       
 8421913000       
 8421919000       
 8424892000       
 8424893000       
 8424899500       
 8424901000       
 8424903000       
 8424909000       
 8424909010       
 8424909090       
 8425200000       
 8425392000       
 8425392010       
 8425392090       
 8425398000       
 8425398010       
 8425398090       
 8428394000       
 8428500000       

 8428909700       
 8428909710       
 8428909790       
 8431399000       
 8442100000       
 8442200000       
 8442201000       
 8442209000       
 8443191000       
 8443191000       
 8443193100       
 8443193100       
 8443193500       
 8443193900       
 8443199000       
 8443210000       
 8443210000       
 8443290000       
 8443300000       
 8443400000       
 8443510000       
 8443510000       
 8443590000       
 8443592000       
 8443594000       
 8443594000       
 8443597000       
 8443600000       
 8443900000       
 8443900500       
 8443901000       
 8443901000       
 8443908000       
 8448410000       
 8448410000       
 8456101000       
 8456109000       
 8456109010       
 8456109090       
 8456910000       
 8456910000       
 8456990000       
 8456991000       
 8456993000       
 8456995000       
 8456998000       
 8462210500       
 8462211000       
 8462290500       
 8462291000       
 8464101000       
 8464109000       
 8464200500       
 8464901000       
 8466101000       
 8466101000       
 8466103900       
 8466109000       
 8466201000       
 8466209900       
 8466911500       
 8466912000       
 8466931500       



 8466931700       
 8466939500       
 8466941000       
 8466949000       
 8469110000       
 8469110000       
 8469120000       
 8469200000       
 8469300000       
 8470400000       
 8471100000       
 8471100010       
 8471100090       
 8471602000       
 8471602010       
 8471602090       
 8471608000       
 8471608010       
 8471608090       
 8472200000       
 8472908000       
 8473301000       
 8473301010       
 8473301090       
 8473309000       
 8473401900       
 8473401920       
 8473401990       
 8473409000       
 8473501000       
 8473501010       
 8473501090       
 8473509000       
 8477101000       
 8477109000       
 8477590500       
 8477591000       
 8477900500       
 8477901000       
 8479896500       
 8479897000       
 8479897300       
 8479897700       
 8479897900       
 8479905000       
 8479909300       
 8479909300       
 8479909310       
 8479909390       
 8479909600       
 8479909610       
 8479909690       
 8480711000       
 8480719000       
 8485000000       
 8485100000       
 8485101000       
 8485109000       
 8485900000       
 8485901000       
 8485901010       
 8485901090       
 8485903000       

 8485903010       
 8485903090       
 8485905100       
 8485905100       
 8485905110       
 8485905190       
 8485905300       
 8485905310       
 8485905390       
 8485905500       
 8485905510       
 8485905590       
 8485905900       
 8485905910       
 8485905990       
 8485908000       
 8485908010       
 8485908090
       
 8505300000       
 8505300010       
 8505300090       
 8509100000       
 8509101000       
 8509109000       
 8509200000       
 8509300000       
 8509901000       
 8509909000       
 8514100500       
 8514101000       
 8514200500       
 8514201000       
 8514301100       
 8514301100       
 8514309100       
 8514309100       
 8514902000       
 8514908000       
 8515800500       
 8515801100       
 8515901000       
 8515909000       
 8515909010       
 8515909090       
 8517190000       
 8517191000       
 8517199000       
 8517210000       
 8517210000       
 8517220000       
 8517300000       
 8517500000       
 8517501000       
 8517509000       
 8517800000       
 8517801000       
 8517809000       
 8517900000       
 8517901100       
 8517901100       
 8517901900       
 8517908200       

 8517908200       
 8517908800       
 8519100000       
 8519210000       
 8519210000       
 8519290000       
 8519310000       
 8519310000       
 8519390000       
 8519400000       
 8519920000       
 8519920000       
 8519930000       
 8519933100       
 8519933100       
 8519933900       
 8519938100       
 8519938100       
 8519938110       
 8519938190       
 8519938900       
 8519938910       
 8519938990       
 8519990000       
 8519991200       
 8519991200       
 8519991800       
 8519999000       
 8519999010       
 8519999090       
 8520000000       
 8520100000       
 8520200000       
 8520320000       
 8520320000       
 8520321100       
 8520321100       
 8520321100       
 8520321900       
 8520323000       
 8520325000       
 8520329100       
 8520329100       
 8520329900       
 8520330000       
 8520331100       
 8520331100       
 8520331900       
 8520333000       
 8520339000       
 8520390000       
 8520391000       
 8520399000       
 8520900000       
 8520900010       
 8520900020       
 8520900090       
 8523110000       
 8523110000       
 8523120000       
 8523130000       
 8523200000       
 8523201000       

 8523209000       
 8523300000       
 8523900000       
 8523901000       
 8523901010       
 8523901090       
 8523903000       
 8523903010       
 8523903090       
 8523909000       
 8524000000       
 8524100000       
 8524310000       
 8524310000       
 8524320000       
 8524321000       
 8524329000       
 8524390000       
 8524391000       
 8524392000       
 8524392000       
 8524398000       
 8524400000       
 8524510000       
 8524510000       
 8524520000       
 8524530000       
 8524600000       
 8524910000       
 8524910000       
 8524990000       
 8524991000       
 8524999000       
 8525100000       
 8525102000       
 8525102010       
 8525102090       
 8525108000       
 8525200000       
 8525202000       
 8525208000       
 8525208010       
 8525208090       
 8525300000       
 8525301000       
 8525309000       
 8525309010       
 8525309020       
 8525309030       
 8525309090       
 8525400000       
 8525401100       
 8525401100       
 8525401900       
 8525409100       
 8525409100       
 8525409900       
 8527310000       
 8527310000       
 8527311100       
 8527311100       
 8527311900       
 8527319100       

8527319100       
 8527319300       
 8527319300       
 8527319800       
 8527320000       
 8527321000       
 8527329000       
 8527390000       
 8527392000       
 8527398000       
 8527900000       
 8527902000       
 8527908000       
 8527908010       
 8527908090       
 8528120000       
 8528120000       
 8528121000       
 8528122000       
 8528125200       
 8528125200       
 8528125200       
 8528125200       
 8528125211       
 8528125211       
 8528125219       
 8528125290       
 8528125400       
 8528125410       
 8528125490       
 8528125600       
 8528125610       
 8528125690       
 8528125800       
 8528125810       
 8528125890       
 8528126200       
 8528126200       
 8528126200       
 8528126211       
 8528126211       
 8528126219       
 8528126292       
 8528126292       
 8528126292       
 8528126295       
 8528126299       
 8528126600       
 8528126610       
 8528126690       
 8528127000       
 8528128100       
 8528128100       
 8528128100       
 8528128900       
 8528129000       
 8528129000       
 8528129000       
 8528129100       
 8528129400       
 8528129400       
 8528129500       
 8528129800       

 8528130000       
 8528210000       
 8528210000       
 8528211400       
 8528211400       
 8528211410       
 8528211490       
 8528211600       
 8528211600       
 8528211610       
 8528211690       
 8528211800       
 8528219000       
 8528219010       
 8528219020       
 8528219030       
 8528219090       
 8528220000       
 8528220010       
 8528220090       
 8528300000       
 8528300500       
 8528302000       
 8528302000       
 8528302010       
 8528302090       
 8528309000       
 8529101300       
 8529101300       
 8529101310       
 8529101390       
 8529102000       
 8529107500       
 8529107510       
 8529107590       
 8529108500       
 8529108510       
 8529108520       
 8529108525       
 8529108530       
 8529108535       
 8529108540       
 8529108545       
 8529108550       
 8529108555       
 8529108560       
 8529108565       
 8529108570       
 8529108590       
 8529109900       
 8529109910       
 8529109920       
 8529109990       
 8529904000       
 8529905100       
 8529905100       
 8529905100       
 8529905900       
 8529906000       
 8529906010       
 8529906020       
 8529906030       
 8529906040       



 8529906050       
 8529906090       
 8529908100       
 8529908100       
 8529908110       
 8529908132       
 8529908134       
 8529908135       
 8529908136       
 8529908137       
 8529908138       
 8529908140       
 8529908141       
 8529908142       
 8529908143       
 8529908144       
 8529908145       
 8529908199       
 8529909500       
 8529909510       
 8529909520       
 8529909530       
 8529909540       
 8529909550       
 8529909590       
 8531102000       
 8531908000       
 8531908010       
 8531908090       
 8542100000       
 8542210000       
 8542210000       
 8542210100       
 8542210100       
 8542210110       
 8542210190       
 8542210500       
 8542210510       
 8542210590       
 8542211100       
 8542211100       
 8542211100       
 8542211100       
 8542211300       
 8542211500       
 8542211700       
 8542212000       
 8542212500       
 8542213100       
 8542213100       
 8542213100       
 8542213300       
 8542213500       
 8542213700       
 8542213900       
 8542214100       
 8542214500       
 8542215000       
 8542216100       
 8542216100       

 8542216900       
 8542217100       
 8542217100       
 8542217300       
 8542218100       
 8542218100       
 8542218300       
 8542218500       
 8542219100       
 8542219100       
 8542219900       
 8542290000       
 8542291000       
 8542292000       
 8542293000       
 8542293000       
 8542295000       
 8542296000       
 8542297000       
 8542299000       
 8542600000       
 8542700000       
 8543110000       
 8543110000       
 8543190000       
 8543190010       
 8543190090       
 8543302000       
 8543308000       
 8543400000       
 8543810000       
 8543810000       
 8543890000       
 8543891500       
 8543892000       
 8543895100       
 8543895100       
 8543895100       
 8543895500       
 8543895900       
 8543896500       
 8543897300       
 8543897500       
 8543897900       
 8543899700       
 8543899705       
 8543899710       
 8543899715       
 8543899720       
 8543899725       
 8543899730       
 8543899735       
 8543899740       
 8543899745       
 8543899750       
 8543899755       
 8543899760       
 8543899763       
 8543899765       
 8543899770       

 8543899775       
 8543899780       
 8543899785       
 8543899790       
 8543899799       
 8543902000       
 8543903000       
 8543904000       
 8543909500       
 8543909510       
 8543909520       
 8543909530       
 8543909590       
 8544410000       
 8544410000       
 8544411000       
 8544419000       
 8544498000       
 8544498010       
 8544498090       
 8544510000       
 8544510000       
 8544511000       
 8544519000       
 8544590000       
 8544591000       
 8544592000       
 8544592000       
 8544598000       
 8548901000       
 8548901010       
 8548901090
       
 8606200000       
 8606919000
       
 8708310000       
 8708310000       
 8708311000       
 8708319100       
 8708319100       
 8708319900       
 8708390000       
 8708391000       
 8708399000       
 8708401000       
 8708409000       
 8708501000       
 8708509000       
 8708600000       
 8708601000       
 8708609100       
 8708609100       
 8708609900       
 8708801000       
 8708809000       
 8708911000       
 8708919000       
 8708921000       
 8708929000       

 8708941000       
 8708949000       
 8708991100       
 8708991100       
 8708991900       
 8708993000       
 8708993000       
 8708995000       
 8708999200       
 8708999200       
 8708999800       
 8708999810       
 8708999890       
 8714931010       
 8714931090       
 8714941010       
 8714941090
       
 8801100000       
 8801100010       
 8801100090       
 8801900000       
 8801902000       
 8801902010       
 8801902090       
 8801908000       
 8801908010       
 8801908090 
      
 9006101000       
 9006109000       
 9006200000       
 9006539000       
 9006620000       
 9006911000       
 9006919000       
 9006919010       
 9006919090       
 9009000000       
 9009110000       
 9009110000       
 9009120000       
 9009210000       
 9009210000       
 9009220000       
 9009300000       
 9009910000       
 9009910000       
 9009920000       
 9009930000       
 9009990000       
 9010410000       
 9010410000       
 9010420000       
 9010490000       
 9010501000       
 9010509000       
 9010901000       
 9010909000       
 9017203100       

 9017203100       
 9017901000       
 9017909000       
 9017909020       
 9017909090       
 9027400000       
 9030200010       
 9030200090       
 9030390000       
 9030392000       
 9030392010       
 9030392090       
 9030398100       
 9030398100       
 9030398110       
 9030398190       
 9030398900       
 9030398910       
 9030398990       
 9030830000       
 9030830010       
 9030830090       
 9030892000       
 9030892010       
 9030892090       
 9030898000       
 9030898010       
 9030898090       
 9031300000
       
 9101120000       
 9106200000       
 9106909000
       
 9203000000       
 9204000000       
 9204100000       
 9204200000       
 9209100000       
 9209200000       
 9209930000       
 9209993000
       
 9306100000       
 9306309800
       
 9401500000       
 9403800000       
 9403800010       
 9403800090 
      
 9501000000       
 9501001000       
 9501009000       
 9502000000       
 9502100000       
 9502101000       
 9502101010       
 9502101090       
 9502109000       

 9502109010       
 9502109090       
 9502910000       
 9502910000       
 9502990000       
 9503100000       
 9503101000       
 9503109000       
 9503200000       
 9503201000       
 9503209000       
 9503300000       
 9503301000       
 9503301010       
 9503301090       
 9503303000       
 9503309000       
 9503410000       
 9503410000       
 9503490000       
 9503491000       
 9503491010       
 9503491090       
 9503493000       
 9503499000       
 9503500000       
 9503500011       
 9503500011       
 9503500019       
 9503500090       
 9503600000       
 9503601000       
 9503601010       
 9503601090       
 9503609000       
 9503700000       
 9503800000       
 9503801000       
 9503809000       
 9503900000       
 9503901000       
 9503901010       
 9503901090       
 9503903200       
 9503903200       
 9503903200       
 9503903400       
 9503903500       
 9503903700       
 9503905100       
 9503905100       
 9503905500       
 9503909900       
 9503909910       
 9503909990
       
 9614200000       
 9614202000       
 9614208000       
 9614900000



Uppgifterna är hämtade ur Taric-databasen den 4 januari 2007. På DDS-programmets adress http://ec.europa.eu
/taxation_customs/dds/sv/ , under Taric och Senaste nytt, finns korrelationstabellerna 2006-2007 och 2007-2006 för
tiosiffriga varukoder.

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104
eller e-post: kayttotariffi@tulli.fi

RV/LK, 8/010/10.1.2007

Förteckning över länder och landgrupper

Ny landkod

gäller fr.o.m. 1.1.2007:
999 EU Europeiska gemenskapen
Koden omfattar medlemsländerna (AT, BG, BE, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT,
NL, PL, PT, RO, SE, SI och SK). EU ingår i landgruppskoderna EEA, SWITZ och WTO.

Ändring i landgrupp
2012 EEA Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Efter den 31 december 2006 hör de enskilda medlemsländerna (AT, BE, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI och SK) inte längre till denna grupp.
Fr.o.m. den 1 januari 2007 omfattar landgruppen IS, NO, LI och EU.

Varukoder som trätt i kraft den 1 januari 2007 och som i tidigare meddelande saknat text:

Varukod
Varubeskrivning

0711 59 00 11 - - - - Svampar, med undantag av svampar av släktena Agaricus, Calocybe,
Clitocybe,  Lepista,  Leucoagaricus,  Leucopaxillus,  Lyophyllum  och
Tricholoma, tillfälligt  konserverade  i saltvatten,  svavelsyrlighetsvatten eller
andra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta
tillstånd, avsedda att användas i konservindustrin (TN 003)

8522 90 80 95 - - - - Drivenheter för inspelning av magnetooptiska signaler och återgivning
av  optiska  signaler,  med  minst  en  optisk  enhet,  likströmsmotorer  och  en
tryckt  krets  på  vilken  monterats  integrerade  kretsar  med  driv-  och
signalbehandlingsfunktioner  för  läsning  av  optiska  skivor  med  en  yttre
diameter av högst 70 mm, inte innehållande kretsar med förstärknings- eller
strömförsörjningsfunktioner

8528 72 51 90 - - - - - - - - Annan

Ny varukod (gäller fr.o.m. 1.1.2007):

Varukod
Varubeskrivning

2930 90 85 75 - - - 4,4'-[Metylenbis(oxietylentio)]difenol

Varukoder som enligt tidigare meddelanden skulla ha trätt i kraft den 1 januari 2007 men som nu
uppphävts i Taric-databasen:

0406 90 32 11 0406 90 32 11 0406 90 32 19 0406 90 32 91 0406 90 32 91 0406 90 32 99



Fotnotsförteckning

Fotnot TN 016 upphörde att gälla 31.12.2006

Textändring, gäller fr.o.m. 1.1.2007:
CD 280
För att  komma i åtnjutande av denna tullkvot  erfordras uppvisande av en importlicens i enlighet  med bestämmelserna i
förordning (EEG) nr 1870/2005 (EGT L 300) och efterföljande ändringar.

Nya fotnoter, gäller fr.o.m. 1.1.2007:

TM 595
Tullkvoterna är tillämpliga på produkter som är avsedda för någon typ av hantering, dock inte när de endast är avsedda för en
eller flera av följande typer av hantering:
tvättning,  rensning,  befrielse  från  stjärtar  och  huvuden,  skärning,  provtagning,  sortering,  märkning,  paketering,  kylning,
frysning, djupfrysning, upptining och åtskiljning.
Däremot är tullkvoterna tillämpliga på produkter som är avsedda för följande typ av skärning: skärning till tärningar eller
filéer, framställning av lappar, skärning av frysta block eller delning av frysta "interfolierade" block av filéer.
Tullkvoterna skall inte tillämpas på produkter som är avsedda för någon typ av hantering som ger rätt till att omfattas av
kvoten, när denna hantering äger rum på detaljhandels- eller restaurangnivå.
Tullmedgivandena inom ramen för tullkvoterna är endast tillämpliga för fisk som är avsedd som livsmedel.

TM 596
Tullkvoten är tillämplig på produkter som är avsedda för någon typ av hantering, dock inte när de endast är avsedda för en
eller flera av följande typer av hantering:
tvättning,  rensning,  befrielse  från  stjärtar  och  huvuden,  skärning,  provtagning,  sortering,  märkning,  paketering,  kylning,
frysning, djupfrysning, upptining och åtskiljning.
Däremot är tullkvoten tillämplig på produkter som är avsedda för följande typ av skärning: skärning till tärningar eller filéer,
skärning av frysta block eller delning av frysta "interfolierade" block av filéer.
Tullkvoten skall inte tillämpas på produkter som är avsedda för någon typ av hantering som ger rätt  till att  omfattas av
kvoten, när denna hantering äger rum på detaljhandels- eller restaurangnivå.
Tullmedgivanden inom ramen för tullkvoten är endast tillämplig för fisk som är avsedd som livsmedel.

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104
eller e-post: kayttotariffi@tulli.fi

Mki/LK, 11/010/15.1.2007



TMD nr 18/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Sammandrag av varukoder som trädde i kraft den 1 januari 2007.
Bilagor: tmd018a.pdf kapitlen 1-49 (pdf-fil)
tmd018b.pdf kapitlen 50-84 (pdf-fil)
tmd018c.pdf kapitlen 85-98 (pdf-fil).

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104
eller e-post: kayttotariffi@tulli.fi

Mki/LK, 13/010/16.1.2007



Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Sammandrag av varukoder som trädde i kraft den 1 januari 2007, kapitlen 50-84

Uppgifterna är hämtade ur Taric-databasen den 4 januari 2007.  På DDS-programmets adress 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/sv/ , under Taric och Senaste nytt, finns kor-
relationstabellerna 2006-2007 och 2007-2006 för tiosiffriga varukoder.

Varukod x) Text
 5003000010                 01      Okardat och okammat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 5003000090                 01      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5208591000                 03      3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 5208591000                 03      Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten 

varpkypert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 5208591011                 04      Tillverkade i handvävstolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5208591011                 05      Handtryckta enligt batikmetoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5208591019                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5208591091                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5208591091                 05      Handtryckta enligt batikmetoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5208591099                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5208599000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5208599011                 04      Tillverkade i handvävstolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5208599011                 05      Handtryckta enligt batikmetoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5208599019                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5208599091                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5208599091                 05      Handtryckta enligt batikmetoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5208599099                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5211200000                 01      Blekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 5211200010                 02      Tillverkade i handvävstolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5211200090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5402110000                 01      Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5402110000                 02      Av aramider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5402190000                 02      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5402340000                 02      Av polypropen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5402440000                 01      Annat garn, enkelt, utan snodd eller med en snodd av högst 50 varv per 

meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 5402440000                 02      Töjfibergarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 5402450000                 02      Annat, av nylon eller andra polyamider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 5402450010                 03      Garn av polyamid, inte texturerat, utan snodd eller med en snodd av högst 

22 varv per meter, av krusbara tvåkomponentsfilament bestående av 
poly(hexametylenadipamid) och en sampolyamid, avsett att användas för 
tillverkning av:
- knästrumpor enligt nr 6115 10 90, 6115 30 11 och 6115 96 10,
- damstrumpor enligt nr 6115 30 19 och 6115 96 91 eller
- strumpbyxor enligt nr 6115 21 00                                                                                                                              

 5402450020                 03      m-Fenyleenidiamiinin ja isoftaalihapon polykondensaatiolla saatu yksi-
nomaan aromaattinen polyamidilanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 5402450020                 03      Garn helt av aromatiska polyamider, erhållna genom polykondensation av 
m-fenylendiamin och isoftalsyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 5402450090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5402460000                 02      Annat, av polyestrar, delvis orienterat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 5402470000                 02      Annat, av polyestrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 5402470010                 03      Tvåkomponentgarn av syntetfilament, ej texturerat, utan snodd , med en 
längdvikt av 1 650 decitex eller mer, dock högst 1 800 decitex, bestående 
av 110 fibrer eller mer, men högst 120 fibrer, var och en med en kärna av 
poly(etentereftalat) och ett hölje av polyamid-6, innehållande minst 
75 viktprocent men högst 77 viktprocent polyetentereftalat, avsett att an-
vändas för tillverkning av takbeklädnader                                                                                                              

 5402470020                 03      Tvåkomponentgarn av syntetfilament, ej texturerat, utan snodd, med en 
längdvikt av 1 650 decitex, bestående av 110 filament, vart och ett med en 
kärna av polyetentereftalat och ett hölje av polyamid-6, innehållande 
minst 75 viktprocent men högst 77 viktprocent polyetentereftalat, avsett 
att användas för tillverkning av takbeklädnader (s.k. roofings)                                                                                                                                                                 

 5402470090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5402480000                 02      Annat, av polypropen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 5402490010                 03      Multifilamentgarn av polytetrafluoreten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 5402490030                 03      Garn av en sampolymer av glykolsyra och mjölksyra, avsett att användas 

för tillverkning av kirurgiska suturer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5402490050                 03      Filamentgarn av polyvinylalkohol, inte texturerat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 5402490060                 03      Garn helt av polyglykolsyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5402490070                 03      Garn av syntetfilament, enkelt, innehållande minst 85 viktprocent akrylni-

tril, i form av en veke innehållande minst 1 000 men högst 25 000 fila-
ment, med en vikt per meter av minst 0,12 men högst 3,75 g och med en 
längd av minst 100 m, avsett att användas för tillverkning av garn av 
kolfibrer                                                                                                                                                                                                                            

 5402490080                 03      Filamentgarn av polyeten, utan snodd, med en längdvikt av 55, 110, 165 
eller 1 760 decitex, avsett att användas för tillverkning av varor enligt 
nr 5607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 5402490085                 03      Garn av syntetfilament, enkelt, utan snodd, helt av poly(tio-1,4-fenylen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 5402490090                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5403310010                 03      Texturerat garn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5403310090                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5403320011                 03      Med en snodd av högst 250 varv per meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 5403320011                 04      Texturerat garn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5403320019                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5403330011                 03      Enkelt, utan snodd eller med en snodd av högst 250 varv per meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 5403330011                 04      Texturerat garn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5403330019                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5404110000                 01      Monofilament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 5404110000                 02      Töjfibergarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 5404120000                 02      Annat, av polypropen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 5404190000                 02      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5404190010                 03      Monofilamentgarn av polytetrafluoreten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 5404190020                 03      Monofilamentgarn av poly(1,4-dioxanon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 5404190030                 03      Monofilamentgarn av en sampolymer av 1,3-dioxan-2-on och 1,4-dioxan-

2,5-dion, avsett att användas för tillverkning av kirurgiska suturer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 5404190040                 03      Monofilament av en stabiliserad blandning av polyester och polyuretan, 

med en längdvikt av minst 67 decitex och med ett största tvärmått av 
högst 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 5404190050                 03      Monofilament av polyester eller polybutentereftalat, med ett största 
tvärmått av minst 0,5 mm men högst 1 mm, avsedda för tillverkning av 
blixtlås                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 5404190090                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5501400000                 01      Av polypropen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5501900010                 02      Fiberkabel av polyvinylalkohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 5501900090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5503110000                 01      Av nylon eller andra polyamider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5503110000                 02      Av aramider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5503110010                 03      Syntetstapelfibrer av en sampolymer av tereftalsyra, p-fenylendiamin och 

3,4-oxybis(fenylenamin), med en längd av högst 7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5503110090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5503190000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 5513231000                 03      Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten 
varpkypert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 5513239000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5514191000                 03      Av polyesterstapelfibrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 5514199000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5514300000                 01      Av olikfärgade garner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5514301000                 02      Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5514303000                 02      Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, in-

begripet 4-bindig bruten varpkypert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5514305000                 02      Andra vävnader av polyesterstapelfibrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 5514309000                 02      Andra vävnader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 5515992000                 03      Oblekta eller blekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 5515994000                 03      Tryckta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 5515998000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5604901000                 02      Högstyrkegarn av polyestrar, av nylon eller andra polyamider eller av vis-

kos, impregnerat eller överdraget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 5604901010                 03      Av syntetfilament, inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än otexturerat 

enkelt garn, utan snodd eller med en snodd av högst 50 varv per meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 5604901020                 03      Av viskos, inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än enkelt garn, utan 

snodd eller med en snodd av högst 250 varv per meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5604901090                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5604909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5604909010                 03      Garn spunnet av avfall av natursilke samt gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5604909020                 03      Monofilament, remsor o.d. (t.ex. konstbast) samt imiterad katgut, av syn-

tetiskt textilmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 5604909030                 03      Monofilament av regenatmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5604909040                 03      Garn, flertrådigt, av polyamid, överdraget, impregnerat eller belagt med 

fenoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 5604909050                 03      Bomullsgarn, inte i detaljhandelsuppläggningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 5604909060                 03      Remsor

- bestående av polyesterskikt, på ena eller båda sidorna laminerade till ett 
polymerskikt innehållande glaspärlor,
- med en bredd av högst 1,2 mm,
- med en tjocklek av högst 0,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 5604909090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5607902000                 02      Av abaca (manilahampa eller Musa textilis Nee) eller andra hårda fibrer 

(bladfibrer); av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 
5303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 5607902010                 03      Av abaca (manilahampa eller Musa textilis Nee) eller andra hårda fibrer 
(bladfibrer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 5607902020                 03      Av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 5702411000                 03      Axminstermattor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5702419000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5702421000                 03      Axminstermattor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5702429000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5702500000                 01      Andra slag, utan lugg, inte konfektionerade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5702501000                 02      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 5702503100                 02      Av syntet- eller regenatmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 5702503100                 03      Av polypropen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5702503900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5702509000                 02      Av annat textilmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 5702509010                 03      Av jute eller av andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 5702509020                 03      Av bomull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 5702509030                 03      Av sisal, av andra fibrer från växter av släktet Agave eller av manil-

lahampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 5702509090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5803001000                 01      Av bomull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 5803001010                 02      Tillverkade i handvävstolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5803001091                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5803001091                 03      Slingervävnader av bomull, med en bredd av mindre än 1 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 5803001099                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5803003000                 01      Av natursilke eller avfall av natursilke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 5803003010                 02      Tillverkade i handvävstolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5803003090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5803009000                 01      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5803009010                 02      Av syntetfibrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5803009020                 02      Av regenatfibrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 5803009090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6005901000                 02      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6005909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6101902000                 02      Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 6101902011                 03      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6101902011                 04      Handgjorda ponchos av fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 6101902019                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6101902090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6101908000                 02      Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 6101908010                 03      villaa tai hienoa eläimenkarvaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 6101908010                 03      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6101908090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6103100000                 01      Kostymer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 6103220000                 01      Ensembler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6104130000                 01      Dräkter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 6104190020                 03      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6104190030                 03      Av bomull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6104220000                 01      Ensembler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6104290020                 03      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6107990020                 03      Av konstfibrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 6111901100                 02      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6111901100                 03      Handskar och vantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 6111901900                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6111909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6111909011                 03      Av regenatfibrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 6111909011                 04      Handskar och vantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 6111909019                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6111909090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6114900010                 02      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6114900090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6115100000                 01      Strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcksstrumpor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 6115101000                 02      Åderbråcksstrumpor av syntetfibrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 6115109000                 02      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6115109010                 03      Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 

67 decitex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 6115109090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6115210000                 01      Andra strumpbyxor och trikåer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 6115210000                 02      Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 

67 decitex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 6115220000                 02      Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av minst 

67 decitex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 6115290000                 02      Av annat textilmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 6115300000                 01      Andra långa strumpor eller knästrumpor för damer, av garn hos vilket en-

kelgarnet har en längdvikt av mindre än 67 decitex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6115301100                 02      Av syntetfibrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 6115301100                 03      Knästrumpor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 6115301900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6115309000                 02      Av annat textilmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 6115940000                 01      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6115940000                 02      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6115950000                 02      Av bomull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6115960000                 02      Av syntetfibrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 6115961000                 03      Knästrumpor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 6115969100                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6115969100                 04      Damstrumpor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 6115969900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6117808000                 02      Av annat textilmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 6203220000                 01      Ensembler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6203293000                 03      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6205908000                 02      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6205908010                 03      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6205908090                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6207991000                 03      Av konstfibrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 6207999000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6207999010                 04      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6207999091                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6207999091                 05      Handtryckta enligt batikmetoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 6207999099                 05      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6209901000                 02      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6209901010                 03      Handskar och vantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 6209901020                 03      Strumpor och sockor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 6209901090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6209909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6209909010                 03      Handskar och vantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 6209909020                 03      Strumpor och sockor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 6209909090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6211320000                 01      Andra kläder, för män eller pojkar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 6211390010                 03      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6211390090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6213900010                 02      Av natursilke eller avfall av natursilke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 6213900090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6301909021                 04      Handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6302591000                 03      Av lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 6302599000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6302599010                 04      Av rami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 6302599020                 04      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6302599090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6302991000                 03      Av lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 6302999000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6302999010                 04      Av rami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 6302999020                 04      Av ull eller fina djurhår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6302999090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6303120000                 01      Av trikå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 6306120000                 01      Presenningar och markiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6306220000                 01      Tält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 6306300000                 01      Segel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6306400000                 01      Luftmadrasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 6401920000                 01      Andra skodon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 6401990010                 03      Med skaft som täcker knät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6401990090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6402911000                 03      Med tåhätteförstärkning av metall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 6402919000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6402990500                 03      Med tåhätteförstärkning av metall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 6402991000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6403510500                 03      Med botten av trä, utan innersula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 6403510511                 04      Handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6403510511                 05      Skodon försedda med tåhätteförstärkning och med en slaghållfasthet på 

minst 100 joules (slaghållfastheten skall mätas enligt europeisk standard 
EN345 eller EN346)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 6403510519                 05      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6403510591                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 6403510591                 05      Skodon försedda med tåhätteförstärkning och med en slaghållfasthet på 
minst 100 joules (slaghållfastheten skall mätas enligt europeisk standard 
EN345 eller EN346)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 6403510599                 05      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6403511100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6403511100                 04      Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med längsta invändiga mått                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 6403590500                 03      Med botten av trä, utan innersula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 6403590511                 04      Handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6403590511                 05      Skodon försedda med tåhätteförstärkning och med en slaghållfasthet på 

minst 100 joules (slaghållfastheten skall mätas enligt europeisk standard 
EN345 eller EN346)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 6403590519                 05      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6403590591                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6403590591                 05      Skodon försedda med tåhätteförstärkning och med en slaghållfasthet på 

minst 100 joules (slaghållfastheten skall mätas enligt europeisk standard 
EN345 eller EN346)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 6403590599                 05      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6403591100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6403591100                 04      Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har en eller flera 

utskärningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 6403910500                 03      Med botten av trä, utan innersula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 6403910511                 04      Handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6403910511                 05      Skodon försedda med tåhätteförstärkning och med en slaghållfasthet på 

minst 100 joules (slaghållfastheten skall mätas enligt europeisk standard 
EN345 eller EN346)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 6403910519                 05      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6403910591                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6403910591                 05      Skodon försedda med tåhätteförstärkning och med en slaghållfasthet på 

minst 100 joules (slaghållfastheten skall mätas enligt europeisk standard 
EN345 eller EN346)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 6403910599                 05      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6403911100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6403911100                 04      Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med längsta invändiga mått                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 6403990500                 03      Med botten av trä, utan innersula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 6403990511                 04      Handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6403990511                 05      Skodon försedda med tåhätteförstärkning och med en slaghållfasthet på 

minst 100 joules (slaghållfastheten skall mätas enligt europeisk standard 
EN345 eller EN346)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 6403990519                 05      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6403990591                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6403990591                 05      Skodon försedda med tåhätteförstärkning och med en slaghållfasthet på 

minst 100 joules (slaghållfastheten skall mätas enligt europeisk standard 
EN345 eller EN346)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 6403990599                 05      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6403991100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6403991100                 04      Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har en eller flera 

utskärningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 6505900500                 02      Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt tillverkade av hattstumpar 

eller plana hattämnen enligt nr 6501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 6505901000                 02      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6505908000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6506991000                 03      Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt tillverkade av hattstumpar 

eller plana hattämnen enligt nr 6501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 6506999000                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6603901000                 02      Handtag och knoppar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 6603909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6811400000                 01      Innehållande asbest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 6811810000                 01      Inte innehållande asbest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 6811810000                 02      Korrugerade plattor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 6811820000                 02      Andra plattor, skivor och liknande varor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 6811821000                 03      Plattor för tak- eller väggbeklädnad, med en största storlek av 40 × 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6811829000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6811830000                 02      Rör och rördelar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 6811890000                 02      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6812800000                 01      Av krokidolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 6812801000                 02      Bearbetade fibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest 

och magnesiumkarbonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 6812801010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6812801090                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6812809000                 02      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6812809010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6812809090                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6812910000                 01      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6812910000                 02      Kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvudbonader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 6812920000                 02      Papper, papp och filt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6812930000                 02      Tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6812990000                 02      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6812991000                 03      Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av 

asbest och magnesiumkarbonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 6812991010                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6812991090                 04      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6812999000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6812999010                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6812999090                 04      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6813200000                 01      Innehållande asbest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 6813200010                 02      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6813200090                 02      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6813810000                 01      Inte innehållande asbest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 6813810000                 02      Bromsbelägg och bromsklossar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 6813890000                 02      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6813890005                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6813890010                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6813890010                 04      Friktionsmaterial, med en tjocklek av mindre än 20 mm, omonterat, avsett 

att användas för tillverkning av friktionskomponenter av sådana slag som 
används i automatiska växellådor och kopplingar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 6813890090                 04      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 7013220000                 01      Dricksglas på fot, andra än sådana av glaskeramiskt material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 7013220000                 02      Av blykristallglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 7013221000                 03      Framställda för hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 7013229000                 03      Maskinellt framställda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7013280000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7013281000                 03      Framställda för hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 7013289000                 03      Maskinellt framställda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7013330000                 01      Andra dricksglas, andra än sådana av glaskeramiskt material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7013330000                 02      Av blykristallglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 7013331100                 03      Framställda för hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 7013331100                 04      Slipade eller dekorerade på annat sätt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7013331900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7013339100                 03      Maskinellt framställda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7013339100                 04      Slipade eller dekorerade på annat sätt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7013339900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7013370000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7013371000                 03      Av härdat glas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 7013375100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7013375100                 04      Framställda för hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 7013375100                 05      Slipade eller dekorerade på annat sätt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7013375900                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7013379100                 04      Maskinellt framställda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7013379100                 05      Slipade eller dekorerade på annat sätt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7013379900                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 7013410000                 01      Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricks-
glas) eller köksartiklar, andra än sådana av glaskeramiskt material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 7013410000                 02      Av blykristallglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 7013411000                 03      Framställda för hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 7013419000                 03      Maskinellt framställda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7013420000                 02      Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10-6  per grad 

Kelvin inom temperaturområdet 0 °C-300 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 7013490000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7013491000                 03      Av härdat glas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 7013499100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7013499100                 04      Framställda för hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 7013499900                 04      Mekaniskt framställda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7019390050                 03      Icke-vävda produkter av icke-textila glasfibrer, för tillverkning av luftfil-

ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 7020000700                 01      Glas till termosflaskor eller andra termoskärl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 7020000700                 02      Inte färdigbearbetade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7020000800                 02      Färdigbearbetade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 7201101110                 04      Tackjärn i form av göt med en längd av högst 350 mm, en bredd av högst 

150 mm och en höjd av högst 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 7201101190                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7201103010                 03      Tackjärn i form av göt med en längd av högst 350 mm, en bredd av högst 

150 mm och en höjd av högst 150 mm, innehållande högst 1 viktprocent 
kisel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 7201103090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7225303000                 02      Av snabbstål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 7225303010                 03      Valsade men inte vidare bearbetade; inte vidare bearbetade än ytbehand-

lade (inbegripet pläterade) eller inte vidare bearbetade än skurna till annan 
än kvadratisk eller rektangulär form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 7225303090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7225401500                 02      Av snabbstål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 7225401510                 03      Valsade men inte vidare bearbetade; inte vidare bearbetade än ytbehand-

lade (inbegripet pläterade) eller inte vidare bearbetade än skurna till annan 
än kvadratisk eller rektangulär form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 7225401590                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7225502000                 02      Av snabbstål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 7225502010                 03      Valsade men inte vidare bearbetade; inte vidare bearbetade än ytbehand-

lade (inbegripet pläterade) eller inte vidare bearbetade än skurna till annan 
än kvadratisk eller rektangulär form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 7225502090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7225508000                 02      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7226991000                 03      Överdragna med zink på elektrolytisk väg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 7226993000                 03      På annat sätt överdragna med zink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 7226997000                 03      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7226997010                 04      Med en bredd av högst 500 mm, varmvalsade eller pläterade, men inte 

vidare bearbetade; med en bredd av mer än 500 mm, inte vidare bearbe-
tade än ytbehandlade (inbegripet pläterade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 7226997090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7229902000                 02      Av snabbstål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 7304110000                 01      Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 7304110000                 02      Av rostfritt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 7304110010                 03      Med runt tvärsnitt och med ett högsta motsvarande kolvärde (carbon 

equivalent value, CEV) på 0,86 enligt formel vid International Institute of 
Welding (IIW) och kemisk analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 7304110090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304190000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304191000                 03      Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7304191020                 04      Med runt tvärsnitt och med ett högsta motsvarande kolvärde (carbon 

equivalent value, CEV) på 0,86 enligt formel vid International Institute of 
Welding (IIW) och kemisk analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 7304191080                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 7304193000                 03      Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 7304193020                 04      Med runt tvärsnitt och med ett högsta motsvarande kolvärde (carbon 

equivalent value, CEV) på 0,86 enligt formel vid International Institute of 
Welding (IIW) och kemisk analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 7304193080                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304199000                 03      Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 7304220000                 01      Foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning 

efter olja eller gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7304220000                 02      Borrör av rostfritt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 7304220020                 03      Med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm och med ett 

högsta motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på 0,86 en-
ligt formel vid International Institute of Welding (IIW) och kemisk analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 7304220080                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304230000                 02      Andra borrör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 7304230020                 03      Med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm och med ett 

högsta motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på 0,86 en-
ligt formel vid International Institute of Welding (IIW) och kemisk analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 7304230080                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304240000                 02      Andra, av rostfritt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 7304240020                 03      Med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm och med ett 

högsta motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på 0,86 en-
ligt formel vid International Institute of Welding (IIW) och kemisk analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 7304240080                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304291000                 03      Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7304291020                 04      Med runt tvärsnitt och med ett högsta motsvarande kolvärde (carbon 

equivalent value, CEV) på 0,86 enligt formel vid International Institute of 
Welding (IIW) och kemisk analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 7304291080                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304293000                 03      Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 7304293020                 04      Med runt tvärsnitt och med ett högsta motsvarande kolvärde (carbon 

equivalent value, CEV) på 0,86 enligt formel vid International Institute of 
Welding (IIW) och kemisk analys<P>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 7304293080                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304299000                 03      Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 7304393010                 05      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7304393090                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304399310                 07      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7304399910                 07      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7304399990                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304499910                 05      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7304499990                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304511210                 05      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7304511290                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304511810                 05      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7304511890                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304593210                 05      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7304593290                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304593810                 05      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7304593890                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7304599310                 05      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 7304599910                 05      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 
civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 7304599990                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306110000                 01      Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 7306110000                 02      Svetsade, av rostfritt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7306111000                 03      Längssvetsade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 7306119000                 03      Spiralsvetsade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 7306190000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306191100                 03      Längssvetsade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 7306191100                 04      Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7306191900                 04      Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 7306199000                 03      Spiralsvetsade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 7306210000                 01      Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller 

gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 7306210000                 02      Svetsade, av rostfritt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7306290000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306308010                 05      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7306308090                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306610000                 01      Andra slag, svetsade, med annat än runt tvärsnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 7306610000                 02      Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 7306611100                 03      Med en väggtjocklek av mindre än 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306611100                 04      Av rostfritt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 7306611110                 05      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7306611190                 05      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306611900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306611910                 05      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7306611990                 05      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306619100                 04      ruostumatonta terästä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306619100                 03      Med en väggtjocklek av minst 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 7306619100                 04      Av rostfritt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 7306619110                 05      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7306619190                 05      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306619900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306619910                 05      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7306619990                 05      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306690000                 02      Med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7306691000                 03      Av rostfritt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 7306691010                 04      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7306691090                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306699000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7306699010                 04      Med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i 

civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7306699090                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7319901000                 02      Synålar, stoppnålar och brodernålar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 7319909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7321190000                 02      Andra, inbegripet apparater för fast bränsle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 7321890000                 02      Andra, inbegripet apparater för fast bränsle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 7326208020                 03      Metallfilt, bestående av en massa av trådar av rostfritt stål med en diam-

eter på mellan 0,022 mm och 0,070 mm, som pressats samman genom 
sintring och valsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 7407291000                 03      Av kopparnickellegering eller kopparnickellegering (nysilver)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 7407299000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7418191000                 03      Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av sådana slag som an-

vänds i hushåll, icke elektriska, samt delar till sådana apparater, av koppar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 7418199000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7418199010                 04      Handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 7418199090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7419991000                 03      Duk (även ändlösa band), galler och nät av tråd av koppar med ett största 

tvärmått av högst 6 mm; klippnät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 7419993000                 03      Fjädrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 7419999000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7419999010                 04      Handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 7419999091                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7419999091                 05      Skivor (s.k.targets) med deponerat material, av molybdensilicid:<P>- in-

nehållande högst 1 mg/kg natrium<P>och<P>- monterade på ett underlag 
av koppar eller aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 7419999092                 05      Skivor (s.k.targets) med deponerat material, av volfram eller av en leger-
ing innehållande 90 viktprocent volfram och  viktprocent titan:<P>- in-
nehållande högst 100 ?g/kg natrium<P>och<P>- monterade på ett under-
lag av koppar eller aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                               

 7419999093                 05      Skivor (s.k.targets) med deponerat material, av titan:<P>- innehållande 
högst 50 ?g/kg natrium<P>och<P>- monterade på ett underlag av koppar 
eller aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 7419999099                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7607119010                 04      Glatt aluminiumfolie med följande egenskaper:<P>- en aluminiumhalt av 

minst 99,98 %<P>- en tjocklek på minst 0,070 mm och högst 
0,115 mm<P>- en kubisk textur<P>av ett slag som används för högspän-
ningsetsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 7607119090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 7806003000                 01      Stång, profiler och tråd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 7806005000                 01      Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7907001000                 01      Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 7907009000                 01      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8007001000                 01      Plåt och band av tenn med en tjocklek av mer än 0,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8007003000                 01      Folie av tenn (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, 

plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte 
inräknat) av högst 0,2 mm; pulver och fjäll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 8007005000                 01      Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8007009000                 01      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8101991000                 03      Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sintring), profiler, plåt, 

band och folier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 8101991010                 04      Stänger av volfram för elektroder, även tillskurna i längd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8101991090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8101999000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8108905030                 03      Legeringar av titan och kisel, innehållande minst 0,15 och högst 

0,60 viktprocent kisel, i plåt eller band, för tillverkning av avgassystem 
för förbränningsmotorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 8112922100                 03      Niob (columbium); rhenium; gallium; indium; vanadin; germanium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8112922100                 04      Avfall och skrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8112929100                 05      Vanadin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 8112929500                 05      Germanium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8112992000                 03      Hafnium (celtium); germanium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8112992010                 04      Hafnium (celtium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8112992090                 04      Germanium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8112997000                 03      Gallium; indium; vanadin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8414900050                 02      Tvärströmsfläkt, med en diameter på 97,4 mm (± 0.2 mm) och en höjd på 

645 mm (± 1 mm) eller 873 mm (+0.5/-1 mm), tillverkad av antistatisk, 
antibakteriell och värmebeständig, glasfiberförstärkt plast som tål en 
värme på åtminstone 70 °C, för tillverkning av luftkonditioneringsap-
parater för inomhusbruk                                                                                                                                                                                                                  

 8415900020                 02      Evaporatorer av aluminium, för tillverkning av luftkonditioneringsap-
parater för bilar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 8418690010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8418690090                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 8419901500                 02      Till steriliseringsapparater enligt nr 8419 20 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8421197000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8421197010                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8421197090                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8424900020                 02      Delar till brandsläckningsapparater, avsedda för användning i vissa flyg-

planstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8424900080                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8425393000                 03      Med förbränningsmotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8425393010                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8425393090                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8425399000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8425399010                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8425399090                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8428909500                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8428909510                 05      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8428909590                 05      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8431397000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8442301000                 02      Fotosättmaskiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8442309100                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8442309100                 03      För typgjutning eller typsättning (t.ex. linotype-, monotype-, intertype-

maskiner) med eller utan gjututrustning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8442309900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443130000                 02      Andra offsetpressar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8443131000                 03      Med arkmatning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8443131000                 04      Begagnade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8443133100                 04      Nya, för ark av format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8443133100                 05      Högst 52 × 74 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8443133500                 05      Över 52 × 74 cm men högst 74 × 107 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443133900                 05      Över 74 × 107 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8443139000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443140000                 02      Boktryckpressar (högtryckpressar) med rullmatning, andra än för flex-

ografiskt tryck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8443150000                 02      Boktryckpressar (högtryckpressar), andra än med rullmatning och för flex-

ografiskt tryck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 8443160000                 02      Tryckpressar för flexografiskt tryck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8443170000                 02      Djuptryckpressar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8443192000                 03      För tryckning av textilmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8443194000                 03      För användning vid tillverkning av halvledare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8443197000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443310000                 01      Andra skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även kombin-

erade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8443310000                 02      Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och 

telefaxöverföring och kan anslutas till en maskin för automatisk databe-
handling eller till ett nätverk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 8443311000                 03      Maskiner för kopiering och telefaxöverföring, även med funktion för try-
ckning, och som har en kapacitet för kopiering på högst 12 enfärgade si-
dor per minut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 8443319100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443319100                 04      Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet och tryck av kopi-

orna genom elektrostatiskt tryck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8443319900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443319910 05 Apparater i vilka bilden av originalet överförs direkt till kopian (direkt 

process)
 8443319990 05 Andra
 8443320000                 02      Andra, som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling 

eller till ett nätverk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 8443321000                 03      Skrivare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8443321010                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443321090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443323000                 03      Telefaxapparater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 8443329100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443329100                 04      Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet och tryck av kopi-

orna genom elektrostatiskt tryck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8443329300                 04      Övriga maskiner med kopieringsfunktion där ett optiskt system ingår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8443329900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443390000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443391000                 03      Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet och tryck av kopi-

orna genom elektrostatiskt tryck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8443393100                 03      Andra kopieringsapparater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8443393100                 04      Med optiskt system                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8443393900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443399000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443910000                 01      Delar och tillbehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8443910000                 02      Delar och tillbehör till tryckpressar som används för tryckning med tryck-

plåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8443911000                 03      Till apparater enligt nr 8443 19 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8443919100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443919100                 04      Av gjutet järn eller stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8443919900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443990000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8443991000                 03      Sammansatta elektroniska komponenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8443999000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8448420000                 01      Delar och tillbehör till vävstolar eller till hjälpmaskiner eller hjälpap-

parater för vävstolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8456100010                 02      Verktygsmaskin för skärning av smala öppningar på ett cylindriskt rör, 

arbetande med laser, för tillverkning av endovaskulära proteser (s.k. 
stents)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 8456100090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8456900000                 01      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8466102000                 02      Verktygshållare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8466102000                 03      Dornar, chuckar och hylsor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8466103800                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8466108000                 02      Självöppnande gänghuvuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8466202000                 02      Uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8466209800                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8469001000                 01      Ordbehandlingsmaskiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8469009100                 01      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8469009100                 02      Elektriska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8469009900                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8471607000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8471607010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8471607090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8472907000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8473302000                 02      Sammansatta elektroniska komponenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8473302010                 03      DRAMs (dynamiska ramminnen, nedan kallade "dram--

minnen"),tillverkade med hjälp av olika varianter av metal-
loxidhalvledarteknik (MOS) inbegripet komplementära MOS-typer 
(CMOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 8473302090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8473308000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8473401800                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8473401810                 04      Termoskrivhuvuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8473401890                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8473408000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8473502000                 02      Sammansatta elektroniska komponenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8473502010                 03      DRAMs (dynamiska ramminnen, nedan kallade "dram--

minnen"),tillverkade med hjälp av olika varianter av metal-
loxidhalvledarteknik (MOS) inbegripet komplementära MOS-typer 
(CMOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 8473502090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 8473508000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8479902000                 02      Av gjutet järn eller stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8479902010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8479902090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8479908000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8479908010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8479908090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8481809950                 05      Serviceventiler, bestående av en tvåvägsventil för vätskeledningen och en 

trevägsventil för gasledningen, samt med
- en minsta inre trycktålighet på 30 kgf/cm²,
- en minsta yttre trycktålighet på 45 kgf/cm²,
för tillverkning av luftkonditioneringsapparater för utomhusbruk                                                                                                                                                                                                                                          

 8481809960                 05      Fyrvägsventiler, bestående av
- en kärnkolv,
- en tätningskolv,
- en solenoidspole för 220-240 V växelström, 50/60 Hz,
- med ett arbetstryck på upp till 4,3 MPa,
- ett hölje,
för styrning av köldmediets flöde, för tillverkning av luftkonditionering-
sapparater för utomhusbruk                                                                                                                                                                                                                                  

 8486000000                 00      Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakli-
gen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplat-
tor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska 
integrerade kretsar eller flata bildskärmar; maskiner och apparater enligt 
anmärkning 9 C till detta kapitel; delar och tillbehör                                                                                                                                                                          

 8486100000                 01      Maskiner och apparater för framställning av halvledarämnen (boules) och 
halvledarplattor (wafers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 8486200000                 01      Maskiner och apparater för framställning av halvledarkomponenter eller 
halvledarelement och av elektroniska integrerade kretsar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 8486201000                 02      Verktygsmaskiner arbetande med ultraljud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8486209000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8486300000                 01      Maskiner och apparater för framställning av flata bildskärmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8486301000                 02      Apparater för utfällning genom kemisk förångning på substrat för flytande 

kristaller (LCD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8486303000                 02      Apparater för torretsning av mönster på substrat för flytande kristaller 

(LCD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8486305000                 02      Utrustning för fysisk beläggning på substrat för flytande kristaller genom 

sputtering (katodförstoftning) (LCD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8486309000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8486400000                 01      Maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8486900000                 01      Delar och tillbehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8486901000                 02      Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden; hållare för arbetssty-

cken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8486902000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8486902000                 03      Delar till roterande hållare för beläggning med fotoemulsion på substrat 

för flytande kristaller (LCD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8486903000                 03      Delar till avgradningsmaskiner för rengöring av metalledningarna till 

halvledarpaket före elmetalliseringsprocessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8486904000                 03      Delar till utrustning för fysisk beläggning på substrat för flytande kri-

staller genom sputtering (katodförstoftning) (LCD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8486905000                 03      Delar och tillbehör till apparater för torretsning av mönster på substrat för 

flytande kristaller (LCD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 8486906000                 03      Delar och tillbehör till apparater för utfällning genom kemisk förångning 

på substrat för flytande kristaller (LCD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8486907000                 03      Delar och tillbehör till verktygsmaskiner arbetande med ultraljud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8486909000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487000000                 00      Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kop-

plingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska 
anordningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 8487100000                 01      Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 8487101000                 02      Av brons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8487109000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487900000                 01      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8487901000                 02      Av icke smidbart gjutjärn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8487901010                 03      För användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487901090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487903000                 02      Av aducerat gjutjärn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8487903010                 03      För användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487903090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487905100                 02      Av järn eller stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8487905100                 03      Av gjutet stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8487905110                 04      För användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487905190                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487905300                 03      Av friformsmitt järn eller stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8487905310                 04      För användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487905390                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487905500                 03      Av sänksmitt järn eller stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8487905510                 04      För användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487905590                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487905900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487905910                 04      För användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487905990                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487909010                 03      För användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8487909090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
x) Antalet streck i brukstariffen

Mki/LK, 14/010/16.1.2007



Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Sammandrag av varukoder som trädde i kraft den 1 januari 2007, kapitlen 1-49

Uppgifterna är hämtade ur Taric-databasen den 4 januari 2007.  På DDS-programmets adress 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/sv/ , under Taric och Senaste nytt, finns kor-
relationstabellerna 2006-2007 och 2007-2006 för tiosiffriga varukoder.

Varukod x) Text
 0105940000                 01      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0105940000                 02      Höns av arten Gallus domesticus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 0208907000                 02      Grodlår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 0301940000                 02      Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 0301950000                 02      Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 0301998000                 03      Saltvattenfisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 0301998010                 04       Hajar av släktet Squalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 0301998022                 04      Havsabborre (Dicentrarchus labrax)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 0301998024                 04      Yngel och ungfisk av guldbraxen (Sparus aurata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 0301998030                 04      Håbrandshaj (Lamna cornubica; Isurus nasus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0301998040                 04      Liten helgeflundra (blåkveite - Reinhardtius hippoglossoides)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0301998050                 04      Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 0301998070                 04      Svärdfisk (Xiphias gladius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0301998075                 04      Atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0301998080                 04      Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0301998090                 04      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0302670000                 02      Svärdfisk (Xiphias gladius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0302680000                 02      Tandnotingar (Dissostichus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 0303510000                 01       Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) samt torsk (Gadus 

morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), med undantag av lever, rom 
och mjölke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 0303510000                 02      Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0303510010                 03      Med en vikt av minst 140 g per styck, för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0303510020                 03      Andra, avsedda för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0303510090                 03      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0303520000                 02      Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0303521000                 03      Av arten Gadus morhua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0303521010                 04      Avsedd för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0303521090                 04      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0303523000                 03      Av arten Gadus ogac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0303523010                 04      Avsedd för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0303523090                 04      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0303529000                 03      Av arten Gadus macrocephalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0303529010                 04      Avsedd för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0303529090                 04      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0303610000                 01      Svärdfisk (Xiphias gladius) och tandnotingar (Dissostichus spp.), med un-

dantag av lever, rom och mjölke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 0303610000                 02      Svärdfisk (Xiphias gladius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0303620000                 02      Tandnotingar (Dissostichus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 0303620010                 03      Tandnoting (Dissostichus eleginoides)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0303620090                 03      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304110000                 01      Färska eller kylda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 0304110000                 02      Svärdfisk (Xiphias gladius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0304111000                 03      Filéer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 0304119000                 03      Annat fiskkött (även hackat eller malet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 0304120000                 02      Tandnotingar (Dissostichus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 0304121000                 03      Filéer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 0304129000                 03      Annat fiskkött (även hackat eller malet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 0304190000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304191300                 03      Filéer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 0304191300                 04      Av sötvattenfisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 0304191300                 05      Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Onco-

rhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On-
corhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) 
och donaulax (Hucho hucho)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 0304191311                 06      Av atlantlax (Salmo salar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0304191311                 07      Vild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304191313                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304191313                 08      Med en vikt av mer än 300 g per filé, med skinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 0304191314                 08      Med en vikt av mer än 300 g per filé, utan skinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 0304191315                 08      Med en vikt av högst 300 g per filé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304191391                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304191391                 07      Vild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304191393                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304191393                 08      Med en vikt av mer än 300 g per filé, med skinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 0304191394                 08      Med en vikt av mer än 300 g per filé, utan skinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 0304191395                 08      Med en vikt av högst 300 g per filé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304191500                 06      kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), kappalepaino suurempi kuin 400 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 0304191500                 05      Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, On-

corhynchus aguabonita och Oncorhynchus gilae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 0304191500                 06      Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g per styck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0304191700                 06      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304191710                 07      Oncorhynchus mykiss -lajin kirjolohta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304191710                 07      Av arten Oncorhynchus mykiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0304191790                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304191900                 05      Av annan sötvattenfisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 0304191910                 06      Av ål (arter av släktet Anguilla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 0304191920                 06      Av karp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 0304191930                 06      Av öring (Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0304191990                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304193100                 04      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304193100                 05      Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av 

arten Boreogadus saida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0304193110                 06      Av arten Gadus morhua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304193190                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304193300                 05      Av gråsej (Pollachius virens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304193500                 05      Av kungsfisk (Sebastes spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0304193900                 05      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304193910                 06      Av kolja (Melanogrammus aeglefinus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304193920                 06      Av liten helgeflundra (blåkveite-Reinhardtius hippoglossoides) och av 

atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304193930                 06      Av sill och strömming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304193940                 06      Av makrill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0304193945                 06      Av pigghaj (Squalus acanthias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 0304193960                 06      Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 0304193970                 06      Av atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304193980                 06      Av havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304193985                 06      Av havsabborre (Dicentrarchus labrax)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304193990                 06      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304199100                 03      Annat fiskkött (även hackat eller malet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 0304199100                 04      Av sötvattenfisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 0304199110                 05      Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, On-
corhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och 
Oncorhynchus chrysogaster)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 0304199120                 05      Av karp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 0304199190                 05      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304199700                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304199700                 05      Lappar av sill och strömming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0304199710                 06      Av sill och strömming av arterna Clupea harengus och Clupea pallasii, 

med en vikt av minst  g per styck, avseddaför bearbetning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 0304199790                 06      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304199900                 05      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304199910                 06      Av sill och strömming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304199921                 07      Gadus morhua -lajin turskaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0304199921                 06      Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) samt av fisk 

av arten Boreogadus saida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 0304199921                 07      Av arten Gadus morhua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304199929                 07      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304199931                 06      Av kolja (Melanogrammus aeglefinus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304199931                 07      Avsett för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304199939                 07      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304199940                 06      Av gråsej (Pollachius virens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304199950                 06      Av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304199960                 06      Av pigghaj (Squalus acanthias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 0304199965                 06      Av andra hajar av släktet Squalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 0304199970                 06      Av atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304199975                 06      Av liten helgeflundra (blåkveite - Reinhardtius hippoglossoides)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 0304199977                 06      Av havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304199979                 06      Av havsabborre (Dicentrarchus labrax)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304199981                 06      Av kungsfisk (arter av släktet Sebastes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 0304199987                 06      Av atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 0304199988                 06      Av håbrandshaj (Lamna cornubica; Isurus nasus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 0304199990                 06      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304210000                 01      Frysta filéer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304210000                 02      Svärdfisk (Xiphias gladius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0304220000                 02       Tandnotingar (Dissostichus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 0304220010                 03      Tandnoting (Dissostichus eleginoides)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304220090                 03      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304290000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304291300                 03      Av sötvattenfisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 0304291300                 04      Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Onco-

rhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On-
corhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) 
och donaulax (Hucho hucho)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 0304291311                 05      Av atlantlax (Salmo salar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0304291311                 06      Vild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304291313                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304291313                 07      Med en vikt av mer än 300 g per filé, med skinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 0304291314                 07      Med en vikt av mer än 300 g per filé, utan skinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 0304291315                 07      Med en vikt av högst 300 g per filé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304291391                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304291391                 06      Vild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304291393                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304291393                 07      Med en vikt av mer än 300 g per filé, med skinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 0304291394                 07      Med en vikt av mer än 300 g per filé, utan skinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 0304291395                 07      Med en vikt av högst 300 g per filé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304291500                 04      Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, On-

corhynchus aguabonita och Oncorhynchus gilae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 0304291500                 05      Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g per styck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0304291700                 05      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304291710                 06      Av arten Oncorhynchus mykiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 0304291790                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304291900                 04      Av annan sötvattenfisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 0304291910                 05      Av ål (arter av släktet Anguilla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 0304291920                 05      Av karp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 0304291930                 05      Av öring (Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0304291990                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304292100                 05      Gadus macrocephalus -lajin turskaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 0304292100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304292100                 04      Av torsk (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) och fisk av 

arten Boreogadus saida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0304292100                 05      Av torsk av arten Gadus macrocephalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304292900                 05      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304292910                 06      Av arten Gadus morhua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304292990                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304293100                 04      Av gråsej (Pollachius virens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304293300                 04      Av kolja (Melanogrammus aeglefinus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304293500                 04      Av kungsfisk (Sebastes spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0304293500                 05      Av arten Sebastes marinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 0304293900                 05      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304293910                 06      Av arten Sebastes mentella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0304293990                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304294100                 04      Av vitling (Merlangius merlangus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 0304294300                 04      Av långa (Molva spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304294500                 04      Av tonfisk (av släktet Thunnus) och fisk av släktet Euthynnus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304294510                 05      Av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304294520                 05      Av atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304294590                 05      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304295100                 05      Scomber australasicus -lajin makrillia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 0304295100                 04      Av makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni-

cus) och fisk av arten Orcynopsis unicolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304295100                 05      Av makrill av arten Scomber australasicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 0304295300                 05      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304295310                 06      Av makrill av arten Scomber scombrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304295320                 06      Av makrill av arten Scomber japonicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304295390                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304295500                 04      Av kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 0304295500                 05      Av kummel av släktet Merluccius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 0304295500                 06      Av kapkummel (Merluccius capensis) och av djuphavskummel (djuphavs-

kapkummel) (Merluccius paradoxus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304295600                 06      Av argentinsk kummel (Merluccius hubbsi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 0304295800                 06      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304295900                 05      Av kummel av släktet Urophycis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 0304296100                 04      Av haj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 0304296100                 05      Av pigghaj och rödhaj (Squalus acanthias och Scyliorhinus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 0304296110                 06      Av pigghaj (Squalus acanthias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 0304296190                 06      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304296900                 05      Av annan haj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0304297100                 04      Av rödspätta (Pleuronectus platessa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304297300                 04      Av skrubbskädda (Platichthys flesus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304297500                 04      Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 0304297900                 04      Av glasvar (Lepidorhombus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 0304298300                 04      Av marulk (Lophius spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 0304298500                 04      Av alaska pollack (Theragra chalcogramma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 0304298510                 05      Industriblock avsedda för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304298590                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304299100                 04      Av hoki (Macruronus novaezelandiae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304299110                 05      Avsedd för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304299190                 05      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304299900                 04      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 0304299910                 05      Av liten helgeflundra (blåkveite-Reinhardtius hippoglossoides) och helge-
flundra  (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglosus stenolepis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 0304299920                 05      Av arten Allocyttus spp.och Pseudocyttus maculatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 0304299930                 05      Av havsbraxen (Brama spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0304299935                 05      Av fisk av arten Salilota australis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304299941                 05      Av fisk av artern Macruronus magellanicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 0304299941                 06      Avsedd för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304299949                 06      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304299950                 05      Av havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304299960                 05      Av havsabborre (Dicentrarchus labrax)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304299971                 05      Av sydlig blåvitling (Micromesistius australis), golden kingclip (Ge-

nypterus blacodes) och av rockor (Rajidae spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304299971                 06      Av sydlig blåvitling (Micromesistius australis), avsedd för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304299979                 06      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304299981                 05      av hoki (Macruronus spp. met undantag av Macruronus novaezealandiae, 

Macruronus magellanicus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304299981                 06      Avsedd för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304299989                 06      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304299990                 05      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304910000                 01      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0304910000                 02      Svärdfisk (Xiphias gladius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0304920000                 02      Tandnotingar (Dissostichus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 0304990000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304991000                 03      Surimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 0304991010                 04      Avsedd för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304991090                 04      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304992100                 03      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304992100                 04      Av sötvattenfisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 0304992111                 05      Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, On-

corhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) eller regnbåge (Salmo gaird-
neri); av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) 
eller donaulax (Hucho hucho); av karp; av ål (arter av släktet Anguilla)                                                                                                 

 0304992111                 06      Av regnbåge (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 0304992112                 06      Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita 

och Oncorhynchus gilae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0304992113                 06      Av atlantlax (Salmo salar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0304992115                 06      Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Onco-

rhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On-
corhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus) och donaulax (Hucho hucho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 0304992116                 06      Av karp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 0304992119                 06      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304992120                 05      Av öring (Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0304992190                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304992300                 04      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304992300                 05      Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 0304992310                 06      Lappar, med en vikt av minst  g per styck, för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0304992320                 06      Andra lappar, avsedd för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 0304992330                 06      Andra lappar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0304992390                 06      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304992900                 05      Av kungsfisk (Sebastes spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0304993100                 05      Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av 

arten Boreogadus saida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0304993100                 06      Av torsk av arten Gadus macrocephalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304993300                 06      Av torsk av arten Gadus morhua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 0304993900                 06      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304994100                 05      Av gråsej (Pollachius virens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304994500                 05      Av kolja (Melanogrammus aeglefinus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304995100                 05      Av kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 0304995110                 06      Av kummel av släktet Merluccius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 0304995190                 06      Av kummel av släktet Urophycis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 0304995500                 05      Av glasvar (Lepidorhombus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 0304996100                 05      Av havsbraxen (Brama spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0304996500                 05      Av marulk (Lophius spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 0304997100                 05      Av blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 0304997500                 05      Av alaska pollack (Theragra chalcogramma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 0304997510                 06      Industriblock avsedda för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304997590                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304999900                 05      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304999910                 06      Av makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni-

cus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 0304999920                 06      Av havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304999931                 06      Av hajar (arter av släktet Squalus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0304999931                 07      Fiskkött av pigghaj (Squalus acanthias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 0304999939                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304999940                 06      Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 0304999950                 06      Av atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0304999960                 06      Av hoki (Macrouronus novazelandiae) avsedda för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 0304999970                 06      Av havsabborre (Dicentrarchus labrax)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304999981                 06      Av hoki (Macruronus spp. met undantag av Macruronus novaezealandiae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304999981                 07      Avsedd för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0304999989                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304999991                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304999991                 07      Av sydlig blåvitling (Micromesistius australis), avsedd för beredning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0304999999                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0406903200                 03      Feta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 0511993100                 03      Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0511993100                 04      Rå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 0511993900                 04      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0511998500                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0511998510                 04      Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0511998590                 04      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0603110000                 01      Friska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 0603110000                 02      Rosor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0603110010                 03      Storblommiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0603110020                 03      Småblommiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0603120000                 02      Nejlikor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 0603120010                 03      Enblommiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0603120020                 03      Flerblommiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 0603130000                 02      Orkidéer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 0603140000                 02      Krysantemum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0603190000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0603191000                 03      Gladiolus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 0603199000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0603199010                 04      Proteas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 0603199090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0709595000                 03      Tryffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 0709908000                 02      Kronärtskockor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 0711590011                 03      Svampar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 0711590011                 04      Svampar, med undantag av svampar av släktena Agaricus, Calocybe, Cli-

tocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum och Tricho-
loma, tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller an-
dra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta 
tillstånd, avsedda att användas i konservindustrin                                                                                                                                                                                  

 0711590019                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0711590090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0711907000                 03      Kapris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 0802600000                 01      Macadamianötter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 0810905000                 02      Vinbär och krusbär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 0810905000                 03      Svarta vinbär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0810906000                 03      Röda vinbär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 0810907000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0906110000                 01      Varken krossad eller malen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0906110000                 02      Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0906190000                 02      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0910993100                 03      Timjan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 0910993100                 04      Varken krossad eller malen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 0910993100                 05      Backtimjan (Thymus serpyllum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 0910993300                 05      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 0910993900                 04      Krossad eller malen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 0910995000                 03      Lagerblad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 0910996000                 03      Curry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 1102905000                 02      Av ris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 1207991500                 03      För utsäde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 1207991510                 04      Hampfrön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 1207991590                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 1207999700                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 1207999710                 05      Pumpafrön (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca och 

Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 1207999790                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 1209293500                 03      Timotejfrön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 1211908500                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 1212993000                 03      Johannesbröd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 1212994100                 03      Johannesbrödfrön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 1212994100                 04      Med skal, inte krossade eller malda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 1212994900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 1212997000                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 1302198000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 1515901100                 02      Tungolja; jojobaolja och oiticicaolja; myrtenvax och japanvax; fraktioner 

av dessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 1515901110                 03      Jojobaolja och fraktioner av denna olja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 1515901190                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 1515905910                 06      Pumpafröolja och fraktioner av denna olja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 1515905990                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 1515909910                 06      Pumpafröolja och fraktioner av denna olja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 1515909992                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 1517909910                 04      Vegetabilisk olja, raffinerad, innehållande minst 35, men högst 

50 viktprocent arakidonsyra eller minst 35, men högst 50 viktprocent do-
kosahexaensyra, och som standardiserats med solrosolja med hög olje-
syrahalt (HOSO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 1517909990                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2005910000                 01      Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2005910000                 02      Bambuskott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2005910010                 03      I förpackningar med ett nettoinnehåll överstigande 5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2005910090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2005990000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2005991000                 03      Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2005991010                 04      Pulver, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller stär-

kelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2005991090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2005992000                 03      Kapris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 2005992010                 04      pulver, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller stär-

kelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2005992090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2005993000                 03      Kronärtskockor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2005993010                 04      Pulver, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller stär-

kelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2005993090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2005994000                 03      Morötter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 2005994010                 04      Pulver, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller stär-
kelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 2005994090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2005995000                 03      Blandningar av grönsaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2005995010                 04      Pulver, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller stär-

kelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2005995090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2005996000                 03      Surkål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 2005996010                 04      Pulver, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller stär-

kelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2005996090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2005999000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2005999011                 04      Gumbo, okra, rotselleri, kål (med undantag av blomkål)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 2005999011                 05      Pulver, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller stär-

kelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2005999019                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2005999020                 04      Beredningar på basis av mjöl av baljväxter i form av soltorkade degplattor 

benämnda "Papad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 2005999091                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2005999099                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2302400200                 02      Av ris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 2302400200                 03      Med ett stärkelseinnehåll av högst 35 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 2302400800                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2302401000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2306900500                 02      Av majsgroddar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2306901100                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2306901100                 03      Oljekakor och andra återstoder från utvinning av olivolja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 2506200000                 01      Kvartsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2513100000                 01      Pimsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2516200000                 01      Sandsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2524100000                 01      Krokidolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2524900000                 01      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2707998000                 03      Fenoler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2811290500                 03      Svaveldioxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2824901000                 02      Mönja och orangemönja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2824909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2826120000                 01      Fluorider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 2826191000                 03      Av ammonium eller natrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 2826199000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2826199010                 04      Kalciumfluorid i pulverform, som sammanlagt innehåller högst 0,25 mg 

aluminium, magnesium och natrium per kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2826199090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2826908000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2826908010                 03      Kaliumhexafluorofosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 2826908090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2827392000                 03      Järnklorider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2827393000                 03      Koboltklorider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2827398500                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2827398510                 04      Kopparmonoklorid med en renhetsgrad av minst 96 men högst 99 viktpro-

cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2827398590                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2830908500                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2830908510                 03      Zinksulfid innehållande:

- högst ,0 mg/kg av klorid,
- högst 0,2 mg/kg av koppar,
- högst 0,5 mg/kg av järn
och
- högst 1,0 mg/kg av bly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 2830908590                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2833292000                 03      Kadmiumsulfat; kromsulfater; zinksulfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 2833296000                 03      Blysulfater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 2834294000                 03      Kopparnitrater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2835293000                 03      Trinatriumfosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2836991700                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2836991710                 05      Basiskt zirkonium(IV)karbonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2836991790                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2837200010                 02      Tetranatriumhexacyanoferrat (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2837200090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2839901000                 02      Kaliumsilikater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 2839909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2839909010                 03      Blysilikathydrat, innehållande 84,5 (+/- 1,5) viktprocent bly, beräknat som 

blymonoxid, i pulverform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2839909020                 03      Kalciumsilikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2839909090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2841908500                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2842908000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2842908010                 03      Ammoniumsulfamidat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2842908090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2843290010                 03      Silveroxid utan nitrat och karbonat, med en silverhalt av minst 

99,99 viktprocent räknat på metallinnehållet, för tillverkning av silverox-
idbatterier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 2843290090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2852000000                 00      Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, med undantag av 

amalgamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2853000000                 00      Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och lednings-

förmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad); flytande luft 
(även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft; amalgamer, med 
undantag av amalgamer av ädla metaller                                                                                                                                                                                                                                                                          

 2853001000                 01      Destillerad vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande 
renhetsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 2853003000                 01      Flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 2853005000                 01      Cyanklorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2853009000                 01      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2903310000                 01      Fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2903310000                 02      Etylendibromid (ISO) (1,2dibrometan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2903390000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2903391100                 03      Bromider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2903391100                 04      Brommetan (metylbromid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2903391500                 04      Dibrommetan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 2903391900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2903399000                 03      Fluorider och jodider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2903399010                 04      Koltetrafluorid (tetrafluormetan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 2903399020                 04      1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 2903399030                 04      Perfluoroetan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2903399040                 04      1,1-Difluoroetan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2903399050                 04      1,1,1,3,3-Pentafluoropropan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 2903399060                 04      Oktafluoropropan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2903399070                 04      1,1,2,2-tetrafluoretan, garanterat luktfri innehållande högst

- 600 vikt-ppm 1,1,2,2-tetrafluoretan
- 2 vikt-ppm pentafluoretan
- 2 vikt-ppm klordifluormetan
- 2 vikt-ppm klorpentafluoretan
- 2 vikt-ppm diklordifluormetan
för tillverkning av drivmedel av farmaceutisk kvalitet för läkemedelsinha-
latorer (inhalationsaerosoler)                                                                                                                                                                                   

 2903399080                 04      Hexafluorpropen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 2903399090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2903498020                 04      1-Bromo-3-kloropropan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2903520000                 02      Aldrin (ISO), klordan (ISO) and heptaklor (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 2903598000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 2903598010                 04      1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-
Dodekaklorpentacyklo[12.2.1.1?6,9.0²,¹³.05,¹4 ]oktadeka-7,15-dien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 2903598020                 04      Hexaklorcyklopentadien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 2903598030                 04      Oktafluorocyklopenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2903598090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2906190030                 03      Isobornylcyklohexanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2907191000                 03      Xylenoler och salter av xylenoler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 2907199000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2907199010                 04      2,3,5-Trimetylfenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2907199090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2908110000                 01      Derivat innehållande enbart halogensubstituenter samt salter av sådana 

derivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2908110000                 02      Pentaklorfenol (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2908190000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2908910000                 01      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2908910000                 02      Dinoseb (ISO) och salter av dinoseb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2908990000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2908991000                 03      Derivat innehållande enbart sulfonsyragrupper samt salter och estrar av 

sådana derivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 2908991010                 04      Dinatrium-3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2908991020                 04      Dikalium-7-hydroxinaftalen-1,3-disulfonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 2908991030                 04      6-Hydroxinaftalen-2-sulfonsyra och dess salter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2908991090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2908999000                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2908999010                 04      4-Nitroso-_o_-kresol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2908999020                 04      2,4-Diklor-3-ethyl-6-nitrofenol, i pulver-form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2908999030                 04      4-Nitrofenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2908999040                 04      3-Nitro-_p_-kresol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2908999090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2909190050                 03      3-Etoxi-perfluoro-2-metylhexan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2909491800                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2909491810                 05      1-_tert_-Butoxipropan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2909491890                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2910400000                 01      Dieldrin (ISO, INN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2912191000                 03      Butanal (butyraldehyd, normal isomer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2912199000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2912490020                 03      4-Hydroxibensaldehyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2915360000                 02      Acetat av dinoseb (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2915398000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2915398010                 04      Estrar av mannitol eller av sorbitol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2915398020                 04      5_α_-Bromo-6_β_-hydroxi-17-oxo-androstan-3_β_-ylacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 2915398030                 04      But-3-en-1,2-diyldi(acetat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 2915398040                 04      _tert_-Butylacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2915398050                 04      3-Acetylfenylacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2915398060                 04      1-Fenyletylacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 2915398090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2916197000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2916197010                 04      Estrar av mannitol och estrar av sorbitol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 2916197020                 04      Metyl-3,3-dimetylpent-4-enoat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2916197090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2916360000                 02      Binapakryl (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2917320000                 01      Aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, perox-

ider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2917341000                 03      Dibutylortoftalater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2917349000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2917349010                 04      Diallylftalat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2917349090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2918180000                 02      Klorbensilat (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2918198500                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2918198520                 04      L-Äppelsyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 2918198530                 04      2,2-Bis(hydroximetyl)smörsyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2918198540                 04      (R)-2-Kloromandelsyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2918198550                 04      DL-mandelsyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2918198590                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2918298030                 04      Oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2918910000                 01      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2918910000                 02      2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) samt salter och estrar av denna 

förening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2918990000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2918991000                 03      2,6-Dimetoxibensoesyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 2918992000                 03      Dikamba (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2918993000                 03      Natriumfenoxiacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2918999000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2918999010                 04      (3,4-Epoxicyklohexylmetyl)-3,4-epoxicyklohexankarboxylat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2918999020                 04      Metyl-3-metoxiakrylat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2918999030                 04      Metyl-2-(4-hydroxifenoxi)propionat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2918999040                 04      _trans_-4-Hydroxi-3-metoxikanelsyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2918999050                 04      Metyl-3,4,5-trimetoxibensoat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2918999060                 04      3,4,5-Trimetoxibensoesyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 2918999070                 04      Metyl-5-metoxi-3-oxopentanoat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2918999090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2919100000                 01      Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2919900000                 01      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2919901000                 02      Tributylfosfater, trifenylfosfat, tritolylfosfater, trixylylfosfater och tris-(2-

kloretyl) fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 2919909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2919909010                 03      Mononatriumsalt av 2,2-metylenbis(4,6-di-_tert_-butylfenyl)fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2919909020                 03      Diammoniumsalt av tetramyristoylcardiolipin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 2919909030                 03      Aluminiumhydroxibis[2,2-metylenbis(4,6-di-_tert_-butylfenyl)fosfat]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2919909040                 03      Tri-n-hexylfosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 2919909090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2920110000                 01      Estrar av tiofosforsyra (fosfortioater) och deras salter; halogen-, sulfo-, 

nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2920110000                 02      Paration (ISO) och parationmetyl (ISO) (metylparation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 2920190000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2920190010                 03      Fenitrotion (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 2920190020                 03      Tolklofos-metyl (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2920190090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2921195000                 03      Dietylamin och salter av dietylamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2922198070                 04      D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenyl)propan-1,3-diol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2922290035                 03      Natrium-2-amino-4,6-dinitrofenol, med en vattenhalt på minst 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 2922290045                 03      Anisidiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2922390070                 03      p-[(2-Kloretyl)etylamino]bensaldehyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2923900035                 02      Tetrabutylammoniumfluoridtrihydrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2924120000                 02      Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) och fosfamidon (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2925210000                 01      Iminer och iminderivat; salter av dessa föreningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2925210000                 02      Klordimeform (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2925290000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2925290010                 03      Dicyklohexylkarbodiimid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2925290020                 03      (Klorometylen)dimetylammoniumklorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2925290090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2926909555                 03      Metyl-2-cyano-2-fenylbutyrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2928009015                 02      1,1-(Hydroxiimino)bis-(2-propanol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2930500000                 01      Kaptafol (ISO) och metamidofos (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2930908500                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2930908510                 03      Tiofenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2930908515                 03      Etoprofos (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 2930908520                 03      3,3-Dimetyl-1-metyltiobutanonoxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 2930908525                 03      Tiofanatmetyl (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2930908530                 03      4-(4-Isopropoxifenylsulfonyl)fenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 2930908535                 03      Glutation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 2930908540                 03      3,3-Tiodipropionsyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2930908545                 03      2-[(p_-Aminofenyyli)sulfonyyli]etyylivetysulfaatti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2930908545                 03      2-[(_p_-Aminofenyl)sulfonyl]etylhydrogensulfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2930908550                 03      2-Klorfenylsulfonylisocyanat, i form av en lösning i xylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2930908555                 03      Metyl-2-(isocyanatsulfonyl)metylbensoat, i form av en lösning i xylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2930908560                 03      Metylfenylsulfid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2930908565                 03      Dijodometyl(_p_-tolyl)sulfon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2930908570                 03      2-Aminofenyl(fenyl)sulfon, med en renhetsgrad av minst 75 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2930908576                 03      2,2-Ditiodi(bensoesyra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2930908577                 03      4-[4-(2-Propenyloxi)fenylsulfonyl]fenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2930908580                 03      Kaptan (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2930908585                 03      Mesotrion (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 2930908586                 03      4-Hydroxibensentiol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2930908587                 03      3-Sulfinobensoesyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2930908588                 03      Metylenditiocyanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2930908589                 03      Kalium- eller natriumsalt av O-etyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- 

eller O-pentylditiokarbonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2930908590                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2931009591                 02      Trimetylsilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2932997070                 04      1,3:2,4-bis-O-Bensyliden-D-glucitol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2932997075                 04      3-(3,4-Metylendioxyfenyl)-2-metylpropanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 2932997080                 04      1,3:2,4-bis-O-(4-Metylbensyliden)-D-glucitol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2933210050                 03      1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetylhydantoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2933210060                 03      DL-p-Hydroxyfenylhydantoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2933520010                 03      Malonylkarbamid (barbitursyra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2933520090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2933599535                 04      4-Amino-2,6-dikloropyrimidin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2933999069                 04      [(3R)-4-(4-Klorobensyl)-7-fluoro-5-(metylsulfonyl)-1,2,3,4-

tetrahydrocyclopenta[b]indol-3-yl]ättiksyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 2934999075                 04      (4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-[2[2-(4-fluorofenyl)-5-(1-isopropyl)-3-fenyl-4-

[(fenylamino)karbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]etyl]-2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4-
acetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 2934999076                 04      2,5-Tiofendiylbis(5-tert-butyl-1,3-bensoxazol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2934999077                 04      Kalium 5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxylat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 2935009076                 02      4-Toluensulfonylkarbamid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2935009089                 02      3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimetyl-1,2,4-

triazol-1-sulfonamid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2936908000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2939200000                 01      Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana äm-

nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3001902000                 02      Från människor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 3001909800                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3006103000                 02      Sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorber-

bara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 3006910000                 01      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3006910000                 02      Artiklar, igenkännliga för att användas för stomier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 3006920000                 02      Läkemedelsavfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3204130010                 03      Väri C.I. Basic Red 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3204130010                 03      Färgämne C.I. Basic Red 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 3204130090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3206493000                 03      Pigment och preparat på basis av kadmiumföreningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 3206498000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3206498010                 04      Flytande svarta preparat av järnoxidpigment med en största partikelstorlek 

av högst  nanometer och med en järnhalt, beräknad som Fe?O?, av minst 
25 viktprocent, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 
3304 eller 9608                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 3206498090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3208201040                 03      Poly(1H,1H-heptafluorobutylmetakrylat) upplöst i en blandning av 

metylperfluorobutyleter och metylperfluoroisobutyleter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 3208901960                 04      Sampolymerer av hydroxystyren och antingen styren eller alkoxystyren 
eller båda, upplösta i etyllaktat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 3301120000                 01      Eteriska oljor från citrusfrukter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 3301192000                 03      Inte terpenfria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 3301198000                 03      Terpenfria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3301240000                 01      Eteriska oljor, andra än från citrusfrukter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3301294100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3301294100                 04      Inte terpenfria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 3301297100                 04      Terpenfria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3301297100                 05      Pelargonolja (geraniumolja); Jasminblomolja; Vetiveriaolja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3301297900                 05      Lavendelolja och lavandinolja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3404908000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3702312000                 03      Med en längd av högst 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3702319800                 04      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3702319810                 05      Negativ färgfilm, avsedd för tillverkning av filmpaket för omedelbar bild-

framställning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 3702319890                 05      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3702321000                 03      Med en bredd av högst 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3702321000                 04      Mikrofilm; film för grafiskt bruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 3702322000                 04      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3702325000                 04      Film för grafiskt bruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 3702328000                 04      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3705901000                 02      Mikrofilm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 3705909000                 02      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3707100035                 02      Sensibiliserande emulsioner, bestående av akrylat och/eller metakrylat-

polymerer, med högst 7 viktprocent ljuskänsliga syraprekursorer i ett or-
ganiskt lösningsmedel innehållande åtminstone 2-metoxi-1-metyletyl--
acetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 3805901000                 02      "Pine oil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3805909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808500000                 01      Varor enligt anmärkning 1 till undernummer till detta kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3808910000                 01      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808910000                 02      Insektsbekämpningsmedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 3808911000                 03      På basis av pyretroider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 3808912000                 03      På basis av klorkolväten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 3808913000                 03      På basis av karbamater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 3808914000                 03      På basis av fosfororganiska föreningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 3808919000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808919010                 04      Indoxacarb (ISO) och dess (_R_)-isomer, fixerade på en bärare av kisel-

dioxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 3808919020                 04      Preparat innehållande minst 2 viktprocent men högst 4 viktprocent aza-

diraktin (ISO), ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning 
i detaljhandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 3808919030                 04      Preparat innehållande endosporer och proteinkristaller som utvunnits ur 
hybridstammen GC 91 av _Bacillus thuringiensis_ Berliner subsp. aizawai 
och kurstaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 3808919040                 04      Spinosad (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 3808919090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808920000                 02      Svampbekämpningsmedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808921000                 03      Oorganiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3808921000                 04      Preparat på basis av kopparföreningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808922000                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808923000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808923000                 04      På basis av ditiokarbamater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3808924000                 04      På basis av bensimidazoler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3808925000                 04      På basis av diazoler eller triazoler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 3808926000                 04      På basis av diaziner eller morfoliner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808929000                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 3808929010                 05      Svampbekämpningsmedel i pulverform, innehållande minst 65 men högst 
75 viktprocent hymexazol (ISO), ej föreliggande i former eller förpackn-
ingar för försäljning i detaljhandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 3808929020                 05      Preparat på basis av dijodometyl(_p_-tolyl)sulfon, ej föreliggande i former 
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 3808929030                 05      Preparat bestående av en suspension av pyritionzink (INN) i vatten, in-
nehållande minst 24 viktprocent men högst 26 viktprocent pyritionzink 
(INN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 3808929090                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808930000                 02      Ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel samt tillväxtreg-

lerande medel för växter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 3808931100                 03      Ogräsbekämpningsmedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808931100                 04      På basis av fenoxifytohormoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 3808931300                 04      På basis av triaziner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808931500                 04      På basis av amider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 3808931700                 04      På basis av karbamater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 3808932100                 04      På basis av dinitroanilinderivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3808932300                 04      På basis av karbamid-, uracil- eller sulonylkarbamidderivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3808932700                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808932711                 05      Glyfosat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 3808932711                 06      Avsända från Taiwan eller Malaysia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 3808932719                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808932790                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808933000                 03      Groningshindrande medel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 3808939000                 03      Tillväxtreglerande medel för växter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 3808940000                 02      Desinfektionsmedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 3808941000                 03      På basis av kvaternära ammoniumsalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808942000                 03      På basis av halogenföreningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3808942010                 04      Beredningar innehållande: 

- minst 58 men högst 62 viktprocent 1-bromo-3-kloro-5,5-
dimetylhydantoin,
- minst 26 men högst 29 viktprocent 1,3-dikloro-5,5-dimetylhydantoin,
- minst  men högst 12 viktprocent 1,3-dikloro-5-etyl-5-metylhydantoin,
avsedda att användas för tillverkning av desinfektionsmedel för simbas-
sänger                                                                                                                                                                                        

 3808942020                 04      Triklorisocyanursyra, som även benämns med trivialnamnet ?symklosen?, 
och beredningar därav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 3808942090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808949000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808949010                 04      1-Dodecylguanidinhydroklorid, i form av en lösning i isopropanol och 

vatten, innehållande högst 40 viktprocent 1-dodecylguanidinhydroklorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3808949090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808990000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3808991000                 03      Bekämpningsmedel mot gnagare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 3808999000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3811900020                 02      Korrosionsinhibitor med reaktionsprodukter av fettsyror och tallolja med 

formaldehyd och (Z)-N-9-oktadecenyl-1,3-propandiamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3824720000                 02      Innehållande bromklordifluormetan, bromtrifluormetan eller dibromtet-

rafluoretaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 3824730000                 02      Innehållande bromfluorkolväten (HBFC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3824740000                 02      Innehållande klorfluorkolväten (HCFC), även innehållande perfluorkar-

boner (PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock inte innehållande klorfluo-
rkarboner (CFC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 3824750000                 02      Innehållande koltetraklorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3824760000                 02      Innehållande 1,1,1-trikloretan (metylkloroform)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 3824770000                 02      Innehållande brommetan (metylbromid) eller bromklormetan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 3824780000                 02      Innehållande perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock inte 

innehållande klorfluorkarboner (CFC) eller klorfluorkolväten (HCFC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 3824810000                 01      Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid), polybromer-
ade bifenyler (PBB), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfe-
nyler (PCT) eller tris(2,3-dibrompropyl)fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 3824810000                 02      Innehållande oxiran (etylenoxid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3824820000                 02      Innehållande polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler 

(PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 3824830000                 02      Innehållande tris(2,3-dibrompropyl)fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 3824903000                 02      Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensy-

ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 3824909800                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3824909801                 05      Kolloidal diantimonpentoxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3824909802                 05      Blandningar av nitrometan och 1,2-epoxibutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 3824909803                 05      Blandningar av dialuminiumtrioxid och zirkoniumdioxid, i form av korn 

eller granulat, innehållande:
- minst 70 men högst 78 viktprocent dialuminiumtrioxid och
- minst 19 men högst 26 viktprocent zirkoniumdioxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 3824909804                 05      Litiumhypoklorit, rå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 3824909805                 05      Polysilikat, modifierat med fosforsyra, i form av en lösning i en blandning 

av etanol, isopropanol och tetrahydrofuran, innehållande minst 3 viktpro-
cent men högst 6 viktprocent polysilikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 3824909806                 05      Preparat i form av:
- pulver, innehållande minst 75 viktprocent zink-bis[3,5-bis(1-
fenyletyl)salicylat] eller
- vattendispersion, innehållande minst 22 viktprocent men högst 55 vikt-
procent zink-bis[3,5-bis(1-fenyletyl)salicylat]                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 3824909807                 05      Film och folier bestående av oxider av antingen barium eller kalcium och 
antingen titan eller zirkonium, blandade med bindemedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 3824909808                 05      Preparat, huvudsakligen bestående av alkaliskt asfaltsulfonat, med:
- en specifik vikt av minst 0,9 men högst 1,5 och
- en löslighet i vatten av minst 70 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 3824909809                 05      Preparat för motverkande av korrosion, bestående av salter av dinonylnaf-
talensulfonsyra, antingen:
- på en bärare av mineralvax, även kemiskt modifierat eller
- i form av en lösning i organiskt lösningsmedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 3824909810                 05      Kalcinerad bauxit (eldfast)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3824909811                 05      Magnetiserbar järnoxid i pulverform, innehållande:

- minst 30 men högst 38 viktprocent tvåvärt järn i förhållande till den 
sammanlagda järnhalten och
- minst 1 men högst 4 viktprocent kobolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 3824909812                 05      Oligomer av tetrafluoreten, med en ändgrupp av jodetyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 3824909813                 05      Blandningar innehållande minst 92 och högst 96,5 viktprocent 1,3:2,4-bis-

O-(4-metylbensyliden)-D-glucitol och innehållande karboxylsyraderivat 
och ett alkylsulfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 3824909814                 05      Kalciumfosfonatfenat, upplöst i mineralolja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3824909815                 05      Blandningar av dinatrium-_N_-bensyloxikarbonyl-L-aspartat och natri-

umklorid, i form av en vattenlösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 3824909816                 05      Dinatrium-9,10-dihydro-9,10-dioxoantracen-2,7-disulfonat, innehållande 

minst  viktprocent men högst  viktprocent natriumsulfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 3824909817                 05      Eutektisk legering, uteslutande av kalium och natrium, med en kaliumhalt 

av minst 77 men högst 79 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3824909818                 05      4-Metylmandelsyra, rå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3824909819                 05      Extrakt i fast form, olösligt i allfatiska lösningsmedel, av den återstod som 

erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper:
- en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent,
- ett syratal av högst 110 och
- en smältpunkt av minst 100 ° C                                                                                                                                                                                                                                                       



 3824909820                 05      Preparat bestående av minst 83 viktprocent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-
metanoinden (dicyklopentadien), ett syntetgummi, även innehållande 
minst 7 viktprocent tricyklopentadien, och:
- antingen en aluminium-alkylförening,
- eller en organisk komplex volframförening
- eller en organisk komplex molybdenförening                                                                                                                                                                                                        

 3824909821                 05      Blandningar av tris[2-klor-1-(klormetyl)etyl]fosfat och oligomerer av 
metylfosfonsyra och fosforsyra med etan-1,2-diol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 3824909822                 05      Beredningar innehållande minst 47 viktprocent 1,3:2,4-bis-O-bensyliden-
D-glucitol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 3824909823                 05      Blandningar av sackarosestrar från förestring av sackaros med teknisk 
stearinsyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 3824909824                 05      Preparat, som huvudsakligen består av fosfabicyklononaner och _P_-
alkylderivat av dessa, i form av en lösning i 4-_tert_-butyltoluen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 3824909825                 05      Plattor av litiumtantalat, ej dopade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 3824909826                 05      Vattenlösningar innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och 

minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 3824909827                 05      Beredning på basis av 2-pentanon, 4-metyl-O,O,O-(metylsilylidyn)trioxim 

och 4-metyl-2-butanon-O,O,O,O-silantetrayltetraoxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 3824909828                 05      Beredningar bestående huvudsakligen av etylenglykol och _N,N_-

dimetylformamid eller av etylenglykol och _γ_-butyrolakton, avsedda att 
användas för tillverkning av elektrolytkondensatorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 3824909829                 05      Beredningar bestående huvudsakligen av _γ_-butyrolakton och kvaternära 
ammoniumsalter, avsedda att användas för tillverkning av elektrolytkon-
densatorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 3824909830                 05      2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxietylerad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 3824909831                 05      Kopparzinkferrit, belagd med silikonplast, i form av korn med en korn-

storlek som ej överstiger 120 ?m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3824909832                 05      Styrenligomerer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 3824909833                 05      Beredningar bestående av 

_α_-(4-allyloxikarbonylbensoyl)-_α_-allyloxipoly[oxi(2-metyletylen) 
oxitereftaloyl] och antingen diallyl-2,2-oxidietyldikarbonat eller dial-
lylisoftalat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 3824909834                 05      Blandning av fytosteroler i form av ett kristallint vaxartat pulver, innehål-
lande, efter vikten räknat: 
- minst 36 % men högst 79 % sitosteroler,
- minst 15 % men högst 34 % sitostanoler,
- minst 4  % men högst 25 % kampesteroler och 
- minst 0  % men högst 14 % kampestanoler                                                                                                                                                                                                                                   

 3824909835                 05      Nitrosylsvavelsyra med en renhetsgrad av minst 70 men högst 73 viktpro-
cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 3824909838                 05      Blandningar innehållande ämnen enligt nr 2903 30 33, 2903 49 10 eller 
2903 49 80 (endast bromklormetan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 3824909839                 05      Blandningar innehållande minst 40 men ej mer än 50 viktprocent 2-
hydroxietylmetakrylat och minst 40 men ej mer än 50 viktprocent glycero-
lester av borsyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 3824909840                 05      Azelainsyra med en renhetsgrad av minst 75 men högst 85 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 3824909841                 05      2-Hydroxi-6-nitronaftalen-1-diazonium-4-sulfonat, med en renhetsgrad av 

minst 60 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 3824909842                 05      Blandningar av metalloxider, i form av pulver, innehållande:

- antingen minst 5 viktprocent barium, neodym eller magnesium och 
minst 15 viktprocent titan,
- eller minst 30 viktprocent bly och minst 5 viktprocent niob,
för användning vid tillverkning av dielektrisk film eller avsedda att använ-
das som dielektriskt material vid tillverkning av keramiska flerskiktskon-
densatorer                                                                                                                                  

 3824909843                 05      7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonsyra och dess salter, med en renhetsgrad 
av minst 65 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 3824909845                 05      Beredningar, bestående huvudsakligen av etylenglykol och:
- antingen dietylenglykol, dodekansyra och ammoniak,
- eller kiseloxid,
- eller ammoniumhydrogenazelat,
- eller ammoniumhydrogenazelat och kiseloxid,
- eller dodekansyra, ammoniak och kiseloxid, avsedda att använda för 
tillverkning av elektrolytkondensatorer                                                                                                                                                                                          

 3824909846                 05      Karboxylsyreanhydridbaserade härdare för epoxihartser, i flytande form, 
med en specifik vikt vid 25 ºC av 1,15 g/cm³ eller mer men högst 
1,18 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 3824909847                 05      Blandningar innehållande ämnen enligt nr 2903 14 00, 2903 19 10, 
2903 49 30 eller 2903 49 80 (endast bromklormetan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 3824909848                 05      Koncentrat av sällsynta jordarter, innehållande minst 60 viktprocent men 
högst 95 viktprocent oxider av sällsynta jordarter och vardera högst 1 vikt-
procent zirkoniumoxid, aluminiumoxid eller järnoxid, och med en glödgn-
ingsförlust av minst 5 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                    

 3824909849                 05      Blandningar av oxider av metaller, i pulverform, innehållande:
- minst 70 viktprocent men högst 75 viktprocent järnoxid,
- minst  viktprocent men högst  viktprocent zinkoxid,
- minst  viktprocent men högst 15 viktprocent magnesiumoxid,
- minst 1 viktprocent men högst 5 viktprocent manganoxid och
- minst 1 viktprocent men högst 3 viktprocent kopparoxid                                                                                                                                             

 3824909850                 05      Zeoliter bestående av oxider av barium, aluminium och kisel, innehål-
lande minst 30 viktprocent men högst 40 viktprocent bariumoxid, i form 
av sfärer av vilka minst  viktprocent har en diameter på minst 0,3 mm men 
högst 1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 3824909851                 05      2-Klorfenylsulfonylisocyanat, i form av en lösning i xylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3824909854                 05      2-Hydroxibensonitril, i form av en lösning i N,N-dimetylformamid, in-

nehållande minst 45 viktprocent men högst 55 viktprocent 2--
hydroxibensonitril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 3824909855                 05      Blandningar innehållande minst 75 viktprocent pentaerytritoltriallyleter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 3824909856                 05      Kalium-_tert_-butanolat (kalium-_tert_-butoxid), även i form av en lösn-

ing i tetrahydrofuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 3824909857                 05      Blandningar av trialkylfosfinoxider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 3824909858                 05      Platinaoxid på en porös bärare av aluminiumoxid, innehållande minst 0,1 

men högst 1 viktprocent platina och minst 0,5 men högst 5 viktprocent 
etylaluminiumdiklorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 3824909859                 05      1,2-Epoxioktadekan, med en renhetsgrad av minst 82 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 3824909860                 05      _α_-Fenoxikarbonyl-_ω_-fenoxipoly[oxi(2,6-dibrom-1,4-fenylen) 

isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxikarbonyl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 3824909861                 05      Blandningar av metalloxider, i form av pulver, innehållande:

- minst  viktprocent barium,
- minst  viktprocent titan och
- minst 4 viktprocent bly eller minst 3 viktprocent niob eller minst 0,7 vik-
tprocent zirkonium,
avsedda att användas som dielektriskt material vid tillverkning av keram-
iska flerskiktskondensatorer                                                                                                                                                                                     

 3824909862                 05      4,4-Dihydroxi-7,7-ureylendi(naftalen-2-sulfonsyra) och dess natriumsalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3824909863                 05      Trietylboran, i form av en lösning i tetrahydrofuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 3824909864                 05      Aluminiumnatriumsilikat, i form av kulor med en diameter av:

- antingen minst 1,6 mm men högst 3,4 mm,
- eller minst 4 mm men högst 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 3824909865                 05      Blandningar av tris(alkoxikarbonylamino)-1,3,5-triaziner där alkoxigrup-
perna utgörs av metoxi- och butoxigrupper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 3824909866                 05      Blandningar av primära _tert_-alkylaminer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 3824909867                 05      Preparat bestående av indiumtennoxid dispergerad i organiska lösnings-

medel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3824909868                 05      4-(4-Aminoanilino)-3-nitrobensensulfonsyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3824909869                 05      4-Aminoazobensen-4-sulfonsyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 3824909871                 05      2-Aminofenyl(fenyl)sulfon, med en renhetsgrad av minst 75 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 3824909872                 05      Lösningar innehållande minst  viktprocent 2,4,6-trimetylbensaldehyd i 
aceton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 3824909873                 05      Partiklar av kiseldioxid på vilka organiska föreningar är kovalent bundna, 
avsedda att användas vid tillverkning av kolonner för vätskekromatografi 
(HPLC) och kolonner för beredning av prover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 3824909874                 05      6-Hydroxinaftalen-2-sulfonsyra och dess salter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 3824909876                 05      Blandning av tertiära aminer innehållande

- minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin
- minst  viktprocent tetradecyldimetylamin
- minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin
avsedda att användas för tillverkning av aminoxider                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 3824909877                 05      Dietylmetoxiboran, i form av en lösning i tetrahydrofuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 3824909880                 05      Beredning innehållande minst 81 men högst 89 viktprocent bis(3,4-epoxi-

cyklohexylmetyl)adipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3824909881                 05      Zirkon stabiliserat med kalciumoxid, i form av klumpar av vilka minst 94 

viktprocent inte förmår passera en sikt med en maskvidd av 16 mm, in-
nehållande:
- minst 92 viktprocent zirkoniumdioxid och
- minst 2 viktprocent men högst 6 viktprocent kalciumoxid                                                                                                                                                                                                                                                               

 3824909882                 05      α-(2,4,6-Tribromofenyl)-ω-(2,4,6-tribromofenoxi)poly[oxi(2,6-dibromo- 
1,4-fenylen)isopropyliden(3,5-dibromo-1,4-fenylen)oxikarbonyl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 3824909883                 05      Blandningar innehållande:
- omättade, dimeriserade fettsyror, hydrogenerade och polymeriserade 
med etylendiamin och oktadekan-1-ol, 
- vit olja,
- 2-metylpentan-2,4-diol och
- glycerider av dekansyra och oktansyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 3824909884                 05      Reaktionsprodukter, innehållande:
- minst 1 viktprocent men högst 40 viktprocent molybdenoxid,
- minst  viktprocent men högst 50 viktprocent nickeloxid,
- minst  viktprocent men högst 70 viktprocent volframoxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 3824909885                 05      Partiklar av magnesiumnatriumsilikat på vilka chirala komplex av 
tris(1,10-fenantrolin)rutenium är jonbundna, avsedda att användas vid 
tillverkning av kolonner för vätskekromatografi (HPLC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 3824909887                 05      Zinkoxid som blandats med kiseldioxid och har en renhetsgrad av minst 
93 % zinkoxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 3824909888                 05      Oligomer reaktionsprodukt, bestående av bis(4-hydroxifenyl)sulfon och 
1,1-oxibis(2-kloroetan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 3824909889                 05      Oligomer av tetrafluoroetylen, med tetrafluorojodoetylslutgrupper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 3824909890                 05      Ihåliga kulor smält aluminiumsilikat, innehållande 65-80 % amorft alu-

miniumsilikat med följande egenskaper:
- en smältpunkt på mellan 1600 °C och 1800 °C, 
- en densitet på 0,6 - 0,8 g/cm³, 
för användning i tillverkningen av partikelfilter för motorfordon                                                                                                                                                                                                                                                         

 3824909891                 05      Antireflexbeläggning, i vattenlösning, innehållande:
- högst 2 viktprocent perhalogenerade derivat av sulfonsyra,
- högst 1 viktprocent vinylpolymer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 3824909892                 05      bis{4-[(5-kloori-2-hydroksifenyyli)atso]-3-hydroksi-_N_-fenyyli-2-
naftaleeni karboksiamidaatti}ferraatti, jossa on ammonium-, natrium- ja 
vetykationeja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 3824909892                 05      Bis{4-[(5-kloro-2-hydroxifenyl)azo]-3-hydroxi-_N_-fenyl-2-naftalen 
karboxyamidat}ferrat med en blandning av ammonium-, natrium- och 
vätekatjoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 3824909893                 05      Beredda hartser, baserade på diallyl-(2,2-oxidietyl)dikarbonat och dess 
oligomerer, innehållande minst 42 viktprocent men högst 52 viktprocent 
diallyl-(2,2-oxidietyl)dikarbonat och minst 33 viktprocent men högst 43 
viktprocent av en sampolymer av tereftalsyra, propan-1,2-diol och al-
lylalkohol                                                                                                                                                                                                                         



 3824909894                 05      Beredda hartser, baserade på diallyl-(2,2-oxidietyl)dikarbonat och dess 
oligomerer, innehållande minst 73 viktprocent diallyl-(2,2-
oxidietyl)dikarbonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 3824909895                 05      Blandning av fytosteroler, i form av flingor, innehållande minst  viktpro-
cent steroler och högst 4 viktprocent stanoler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 3824909896                 05      Zirkoniumdioxid, stabiliserad med kalciumoxid, i form av pulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 3824909897                 05      Beredning innehållande antingen minst  men högst  viktprocent litium-

fluorofosfat eller minst 5 men högst  viktprocent litiumperklorat i blandn-
ingar av organiska lösningsmedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 3824909898                 05      Blandningar av tertiära aminer innehållande
- 2,0-4,0 viktprocent N,N-dimetyl-1-oktanamin
- minst 94 viktprocent N,N-dimetyl-1-dekanamin
- högst 2 viktprocent N,N-dimetyl-1-dodekanamin och högre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 3824909899                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3902909098                 04      Syntetiskt poly-alfa-olefin med en viskositet vid 100 °C enligt 

ASTM D 445 på mellan 3-9 centistok och som erhållits genom en poly-
merisering av en blandning av dodecen och tetradecen, med en högsta halt 
av tetradecen på 40 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 3907700000                 01      Polymjölksyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3907991950                 05      Semikristallint polymerharts av polycyklohexylendimetylentereftalat, med 

ett glasfiberinnehåll av minst 10 och högst 40 viktprocent, i form av 
granulat eller pellets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 3907999800                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3907999810                 05      Poly(oxi-1,4-fenylenkarbonyl), i pulverform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3907999890                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3910000040                 01      Biokompatibela silikoner för tillverkning av kirurgiska långtidsimplantat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 3911909986                 05      Sampolymerer av metylvinyleter och maleinsyraanhydrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3913900094                 03      Granulat med ett innehåll av

- minst 35, men mindre än 75 viktprocent extruderad biopolymer med hög 
amyloshalt framställd av majsstärkelse, 
- minst 5, men mindre än 16 viktprocent polyvinylalkohol,
- minst , men mindre än 46 viktprocent mjukgörare av polyol,
- minst 0,25, men mindre än 3 viktprocent stearinsyra,
- med eller utan ett innehåll på 30 % (± 10 %) biologiskt nedbrytbart poly-
esterharts, men aldrig en högre halt än halten av biopolymerer med hög 
amyloshalt                              

 3913900096                 03      Pulver bestående av 90 (± 5) viktprocent extruderad biopolymer med hög 
amyloshalt framställd av majsstärkelse, 10 (± 5) viktprocent syntetisk 
polymer och 0,5 % (± 0.25 %) stearinsyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 3919106192                 06      Svart polyvinylkloridfilm med en glans på mer än 90 grader enligt 
ASTM D  2457 och på ena sidan täckt med en skyddande polyetylen-
tereftalatfilm och på andra sidan med ett tryckkänsligt räfflat häftande 
skikt och en releaseliner av polyetylentereftalat                                                                                                                                                                                                                                                                     

 3919906195                 06      Svart polyvinylkloridfilm med en glans på mer än 90 grader enligt 
ASTM D  2457 och på ena sidan täckt med en skyddande polyetylen-
tereftalatfilm och på andra sidan med ett tryckkänsligt räfflat häftande 
skikt och en releaseliner av polyetylentereftalat                                                                                                                                                                                                                                                                     

 3920108940                 05      Akrylbelagda dukar och folier av kompositmaterial laminerade till ett 
skikt av högdensitetspolyeten, med en sammanlagd tjocklek av minst 
0,8 mm men högst 1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 3920791000                 03      Av vulkanfiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 3920799000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3920999020                 04      Anisotrop konduktiv film, i rullar, mellan 1,5 och 2 mm bred och högst 

300 m lång, som används för att koppla ihop elektroniska komponenter 
vid produktion av LCD-skärmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 3926909200                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3926909200                 03      Tillverkade av duk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 3926909210                 04      För tekniskt bruk, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 3926909220                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 3926909220                 05      Reflekterande duk, folier eller band, på översidan bestående av remsor av 
polyvinylklorid, präglade med ett regelbundet pyramidmönster, fastsatta 
genom värmebehandling i parallella rader eller i ett rutmönster på ett un-
derlag av plast eller av dukvara av trikå eller vävnad som på ena sidan 
belagts med plast                                                                                                                                                                                                            

 3926909290                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3926909700                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 3926909705                 04      För tekniskt bruk, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 3926909710                 04      Mikrokulor av polymerer av divinylbensen, med en diameter av minst 

4,5 µm men högst 80 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 3926909715                 04      Glasfiberförstärkt tvärgående bladfjäder av plast avsedd att användas för 

tillverkning av hjulupphängningssystem för motorfordon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3926909720                 04      Skyddsdynor för magnetband, avsedda att användas vid tillverkning av 

produkter enligt nr 8523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3926909725                 04      Icke expanderbara mikrokulor av en sampolymer av akrylnitril, 

metakrylnitril och isobornylmetakrylat, med en diameter av minst 3 µm 
men högst 4,6 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 3926909730                 04      Styraxlar och styrrullar, avsedda att användas vid tillverkning av produk-
ter enligt nr 8523 29 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 3926909735                 04      Mikrokulor av polyalkylsiloxan, på vilka organiska föreningar är kovalent 
bundna, med en diameter av minst 1 µm men högst 30 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 3926909740                 04      Ihåliga mikrokulor bestående av en sampolymer av isooktylakrylat och 
akrylsyra, med en diameter av minst 10 µm och högst 1000 µm, upplösta i 
vatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 3926909745                 04      Samling av värmekrympbara rör av polyeten och polyvinylacetat, ordnade 
parallellt med jämna mellanrum och fastsatta i ena eller båda ändarna med 
ett perforerat plastband, i rullar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 3926909755                 04      Platta produkter av polyeten, perforerade i motstående riktningar, med en 
tjocklek av minst 600 µm men högst 1 200 µm och en vikt av minst 
21 g/m² men högst 42 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 3926909760                 04      Kondomer av polyuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 3926909770                 04      Epoxiharts, innehållande minst 70 viktprocent kiseldioxid, avsett att an-

vändas för inkapsling av varor enligt nr 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 
eller 8548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 3926909775                 04      Mikrokulor av en sampolymer av divinylbensen och styren, med en gen-
omsnittlig diameter av minst 220 µm men högst 575 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 3926909780                 04      Polyvinylklorid, färgad i massan, i form av flingor, korn, små stenar eller 
rektangulära små plattor, avsedd att användas som dekorativa element i 
golv- och väggbeläggningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 3926909790                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4103901000                 02      Av get eller killing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 4103909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4205001100                 01      Av sådana slag som används i maskiner, apparater eller mekaniska red-

skap eller för annat tekniskt ändamål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 4205001100                 02      Transportband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 4205001900                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4205009000                 01      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4301807000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4302197500                 03      Av får eller lamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 4302197500                 04      Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, karakul, persian och 

liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt tibetlamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 4402100000                 01      Av bambu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 4402900000                 01      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407210000                 01      Av tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 4407210000                 02      Mahogny (Swietenia spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 4407211000                 03      Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 4407219100                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407219100                 04      Hyvlat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4407219900                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407220000                 02      Virola, imbuia och balsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 4407221000                 03      Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 4407229100                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407229100                 04      Hyvlat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4407229900                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407270000                 02      Sapelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 4407271000                 03      Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 4407279100                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407279100                 04      Hyvlat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4407279900                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407280000                 02      Iroko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407281000                 03      Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 4407289100                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407289100                 04      Hyvlat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4407289900                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407291500                 03      Längdskarvat, även hyvlat eller slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4407292500                 06      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407294500                 05      Slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4407296800                 06      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407930000                 02      Av lönn (Acer spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 4407931000                 03      Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 4407939100                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407939100                 04      Slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4407939900                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407940000                 02      Av körsbärsträ (Prunus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 4407941000                 03      Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 4407949100                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407949100                 04      Slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4407949900                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407950000                 02      Av ask (Fraxinus spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4407951000                 03      Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 4407959100                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407959100                 04      Slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4407959900                 04      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407992000                 03      Längdskarvat, även hyvlat eller slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4407992500                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4407992500                 04      Hyvlat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4407994000                 04      Slipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4407999800                 05      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4409210000                 01      Av lövträ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 4409210000                 02      Av bambu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 4409290000                 02      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4409291000                 03      Lister för ramar, speglar o.d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 4409299100                 03      Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4409299100                 04      Icke sammansatt parkettstav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 4409299900                 04      Annat virke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 4410110000                 01      Av trä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4410110000                 02      Spånskivor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4410111000                 03      Obearbetade eller endast slipade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 4410113000                 03      Ytbelagda med melaminplastimpregnerat papper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 4410115000                 03      Ytbelagda med dekorativa plattor av plastlaminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 4410119000                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4410120000                 02      Oriented strand board (OSB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 4410121000                 03      Obearbetade eller endast slipade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 4410129000                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4410190000                 02      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4411120000                 02      paksuus enintään 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4411120000                 01      Torrtillverkade träfiberskivor (MDF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 4411120000                 02      Med en tjocklek av högst 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 4411121000                 03      Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 4411129000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 4411130000                 02      Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 4411131000                 03      Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 4411139000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4411140000                 02      Med en tjocklek av mer än 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 4411141000                 03      Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 4411149000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4411920000                 01      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4411920000                 02      Med en densitet av mer än 0,8 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 4411921000                 03      Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 4411929000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4411930000                 02      Med en densitet av mer än 0,5 g/cm³ men högst 0,8 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 4411931000                 03      Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 4411939000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4411940000                 02      Med en densitet av högst 0,5 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 4411941000                 03      Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 4411949000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4412100000                 01      Av bambu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 4412310000                 01      Annat kryssfaner (annan plywood), bestående enbart av träfanerskikt (av 

annat trä än bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4412310000                 02      Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anmärkning 1 till un-

dernummer i detta kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 4412311000                 03      Av afrikansk mahogny, ljusröd meranti, mörkröd meranti, limba, äkta ma-

hogny (Swietenia spp.), obeche (abachi), okoumé, sapelli, sipo, palis-
sandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, virola och vit 
lauan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 4412311010                 04      Av okoumé, ej belagd med ett filmbelagt skikt av andra material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 4412311090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4412319000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4412320000                 02      Andra, med minst ett yttre skikt av lövträ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4412390000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4412390010                 03      Kryssfaner (plywood) av barrträ, utan tillsats av andra ämnen:

- med ytor som bearbetats endast genom fanerskärningen, med en tjocklek 
överstigande 8,5 mm, eller
- putsad, med en tjocklek överstigande 18,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 4412390090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4412940000                 01      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4412940000                 02      Lamellträ (blockboard, laminboard och battenboard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 4412941000                 03      Med minst ett yttre skikt av lövträ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 4412949000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4412993000                 03      Innehållande minst ett skikt av spånskiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 4412997000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4412997010                 04      Kryssfaner (plywood) av barrträ, utan tillsats av andra ämnen:

- med ytor som bearbetats endast genom fanerskärningen, med en tjocklek 
överstigande 8,5 mm, eller
- putsad, med en tjocklek överstigande 18,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 4412997090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4418600000                 01      Stolpar och bjälkar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 4418710000                 01      Sammansatta golvskivor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4418710000                 02      För mosaikgolv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 4418720000                 02      Andra, flerskiktade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 4418790000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4418908000                 02      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4601210000                 01      Mattor och gallerverk av vegetabiliska material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 4601210000                 02      Av bambu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 4601211000                 03      Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4601219000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4601220000                 02      Av rotting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4601221000                 03      Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4601229000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4601290000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 4601291000                 03      Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4601299000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4601920000                 01      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4601920000                 02      Av bambu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 4601920500                 03      Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade 

till band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 4601921000                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4601921000                 04      Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4601929000                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4601930000                 02      Av rotting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4601930500                 03      Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade 

till band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 4601931000                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4601931000                 04      Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4601939000                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4601940000                 02      Av andra vegetabiliska material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 4601940500                 03      Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade 

till band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 4601941000                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4601941000                 04      Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4601949000                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4602110000                 01      Av vegetabiliska material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 4602110000                 02      Av bambu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 4602110010                 03      Av flätningsmaterial, handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 4602110090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4602120000                 02      Av rotting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4602120010                 03      Av flätningsmaterial, handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 4602120090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4602190000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4602191000                 03      Halmhylsor för flaskor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4602199100                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4602199100                 04      Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 4602199110                 05      Av flätningsmaterial, handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 4602199190                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4602199900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4602199910                 05      Handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4602199990                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4706300000                 01      Annan, av bambu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 4802551500                 03      Vägande minst 40 g/m² men mindre än 60 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 4802552500                 03      Vägande minst 60 g/m² men mindre än 75 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 4802562000                 03      Hos vilka den ena sidan är 297 mm och den andra sidan är 210 mm 

(A4 format)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 4802568000                 03      Annan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4802611500                 03      Vägande mindre än 72 g/m² och med en halt av mekanisk massa av mer 

än 50 viktprocent av det totala fiberinnehållet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 4809901000                 02      Karbonpapper och liknande kopieringspapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4809909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4813901000                 02      Cigarettpapper i rullar med en bredd av mer än 5 cm men högst 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 4813909000                 02      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4814908000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4823610000                 01      Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4823610000                 02      Av bambu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 4823690000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4823691000                 03      Brickor, fat och tallrikar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4823699000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4823908500                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4823908510                 03      Packningar, tätningar o.d. för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 4823908590                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
x) Antalet streck i brukstariffen



Mki/LK, 13/010/16.1.2007



Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Sammandrag av varukoder som trädde i kraft den 1 januari 2007, kapitlen 85-98

Uppgifterna är hämtade ur Taric-databasen den 4 januari 2007.  På DDS-programmets adress 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/sv/ , under Taric och Senaste nytt, finns kor-
relationstabellerna 2006-2007 och 2007-2006 för tiosiffriga varukoder.

Varukod x) Nimiketeksti
 8501109320                 04      Enfas växelströmsmotorer för 50 Hz, som drivs av en permanent enfas 

kondensator och har en uteffekt på mindre än 37 W, för tillverkning av 
luftkonditioneringsaggregat av split-typ för inomhusbruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 8504901840                 06      Transformatorspolar för att höja likspänning och isolera höga och låga 
spänningar, för tillverkning av produkter enligt nr 8504 31 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 8505905000                 02      Elektromagnetiska lyftdon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8505905010                 03      För användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8505905090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8508000000                 00      Dammsugare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8508110000                 01      Med inbyggd elektrisk motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 8508110000                 02      Med en effekt av högst 1 500 W och en kapacitet (hos dammpåse eller 

annan behållare) av högst 20 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8508190000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8508600000                 01      Andra dammsugare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8508700000                 01      Delar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8512301000                 02      Av sådana slag som används i motorfordon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8512309000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8512901000                 02      Till apparater enligt nr 8512 30 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8512909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8515900010                 02      Volframelektroder (inbegripet stänger av volfram för elektroder), andra än 

sådana som erhållits enbart genom sintring, även tillskurna i längd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8515900090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517120000                 02      Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8517120010                 03      För radiotelegrafi eller radiotelefoni, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8517120090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517180000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517610000                 01      Andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra 

data, inbegripet apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa 
nätverk (såsom LAN och WAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 8517610000                 02      Basstationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8517610010                 03      För radiotelegrafi eller radiotelefoni, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8517610090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517620000                 02      Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller regenerering av 

tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för uppkoppling och diri-
gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 8517620010                 03      För radiotelegrafi eller radiotelefoni, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8517620090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517690000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 8517691000                 03      Bildtelefoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8517692000                 03      Porttelefoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8517693100                 03      Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8517693100                 04      Bärbara mottagare för samtal eller personsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8517693110                 05      För radiotelefoni eller radiotelegrafi, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8517693190                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517693900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517693910                 05      För radiotelefoni eller radiotelegrafi, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8517693990                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517699000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517699010                 04      För radiotelegrafi eller radiotelefoni, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8517699090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517700000                 01      Delar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517701100                 02      Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga att användas 

till dessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8517701100                 03      Antenner för utrustning för radiotelegrafi eller radiotelefoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8517701110                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517701190                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517701500                 03      Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för apparater för 

montering i motorfordon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8517701510                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517701590                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517701900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517701910                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517701990                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8517709000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519200000                 01      Apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra be-

talningsmedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519201000                 02      Grammofonautomater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8519209100                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519209100                 03      Med laseravläsningssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8519209900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519209910                 04      Ljudåtergivare för återgivning av musik eller automatisk återgivning av 

meddelanden, för användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8519209990                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519300000                 01      Skivspelare (andra än laserskivspelare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 8519500000                 01      Telefonsvarare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8519810000                 01      Andra apparater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8519810000                 02      För magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8519811100                 03      Apparater för ljudåtergivning (även kassettbandspelare), inte försedda 

med anordning för ljudinspelning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 8519811100                 04      Dikteringsmaskiner (för enbart avlyssning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8519811500                 04      Andra apparater för ljudåtergivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8519811500                 05      Kassettbandspelare i fickformat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8519812100                 05      Andra kassettbandspelare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8519812100                 06      Med ett analogt och digitalt avläsningssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8519812110                 07      Ljudåtergivare för återgivning av musik eller automatisk återgivning av 

meddelanden, för användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8519812190                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519812500                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519812510                 07      Ljudåtergivare för återgivning av musik eller automatisk återgivning av 

meddelanden, för användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8519812590                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519813100                 05      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8519813100                 06      Med laseravläsningssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8519813100                 07      Av det slag som används i motorfordon, för skivor som inte har större di-

ameter än 6,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8519813500                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519814500                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 8519814510                 07      Ljudåtergivare för återgivning av musik eller automatisk återgivning av 
meddelanden, för användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 8519814590                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519815100                 03      Andra apparater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8519815100                 04      Dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8519815500                 04      Andra bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8519815500                 05      Kassettbandspelare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8519815500                 06      Med inbyggd förstärkare och en eller flera inbyggda högtalare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8519815500                 07      Som kan arbeta utan yttre kraftkälla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8519816100                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519816500                 06      I fickformat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8519817500                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519818100                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519818100                 06      För magnetband på spolar, som möjliggör upptagning eller återgivning av 

ljud vid antingen en enda bandhastighet av 19 cm per sekund eller denna 
och andra lägre hastigheter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 8519818500                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519819500                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519819510                 05      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519819590                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519890000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519891100                 03      Apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudin-

spelning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8519891100                 04      Grammofoner, andra än sådana enligt nr 8519 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8519891500                 04      Dikteringsmaskiner (för enbart avlyssning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8519891900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519891910                 05      Ljudåtergivare för återgivning av musik eller automatisk återgivning av 

meddelanden, för användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8519891990                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519899000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519899010                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8519899090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8522908081                 04      Optiska laserpickuper för avläsning av optiska signaler från CD eller 

DVD och lagring av optiska signaler på DVD, minst innehållande
- en laserdiod,
- en integrerad krets till laserdriver,
- en integrerad krets till fotodetektor,
- en integrerad krets till frontmonitor samt en aktuator,
för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521                                                                                                                                                           

 8522908095                 04      Drivenheter för inspelning av magnetooptiska signaler och återgivning av 
optiska signaler, med minst en optisk enhet, likströmsmotorer och en try-
ckt krets på vilken monterats integrerade kretsar med driv- och signalbe-
handlingsfunktioner för läsning av optiska skivor med en yttre diameter av 
högst 70 mm, inte innehållande kretsar med förstärknings- eller ström-
försörjningsfunktioner                                                                                                                                 

 8523210000                 01      Magnetiska medier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8523210000                 02      Kort med inbyggd magnetremsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8523290000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523291500                 03      Magnetband; magnetskivor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8523291500                 04      Oinspelade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8523293100                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523293100                 05      För återgivning av andra fenomen än ljud och bild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8523293300                 05      För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i 

maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas 
interaktivt av en användare, med hjälp av en maskin för automatisk 
databehandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 8523293900                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523299000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523400000                 01      Optiska medier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8523401100                 02      Oinspelade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 8523401100                 03      Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet på högst 
900 megabyte, utom raderbara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 8523401110                 04      Inspelningsbara cd-skivor (CD-Rs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8523401190                 04      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8523401300                 03      Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet av mer än 

900 megabyte och högst 18 gigabyte, utom raderbara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8523401900                 03      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8523402500                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523402500                 03      Skivor för laseravläsningssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8523402500                 04      För återgivning av andra fenomen än ljud och bild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8523403100                 04      Endast för återgivning av ljud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8523403100                 05      Med en diameter av högst 6,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8523403900                 05      Med en diameter av mer än 6,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8523404500                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523404500                 05      För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i 

maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas 
interaktivt av en användare, med hjälp av en maskin för automatisk 
databehandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 8523405100                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523405100                 06      "Digital versatile discs (DVD)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8523405900                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523409100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523409100                 04      För återgivning av andra fenomen än ljud och bild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8523409300                 04      För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i 

maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas 
interaktivt av en användare, med hjälp av en maskin för automatisk 
databehandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 8523409900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523510000                 01      Halvledarmedier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8523510000                 02      Icke-flyktiga halvledarminnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8523511000                 03      Oinspelade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8523519100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523519100                 04      För återgivning av andra fenomen än ljud och bild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8523519300                 04      För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i 

maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas 
interaktivt av en användare, med hjälp av en maskin för automatisk 
databehandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 8523519900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523520000                 02      Smartkort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8523521000                 03      Med minst två elektroniska integrerade kretsar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8523521010                 04      Tryckindikatorer, för användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 8523521090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523529000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523590000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523591000                 03      Oinspelade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8523599100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523599100                 04      För återgivning av andra fenomen än ljud och bild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8523599300                 04      För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i 

maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas 
interaktivt av en användare, med hjälp av en maskin för automatisk 
databehandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 8523599900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523800000                 01      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523801000                 02      Oinspelade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8523809100                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8523809100                 03      För återgivning av andra fenomen än ljud och bild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8523809300                 03      För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i 

maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas 
interaktivt av en användare, med hjälp av en maskin för automatisk 
databehandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 8523809900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8525500000                 01      Apparater för sändning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8525600000                 01      Apparater för sändning, med inbyggd utrustning för mottagning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8525800000                 01      Televisionskameror, digitala kameror och videokameror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8525801100                 02      Televisionskameror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8525801100                 03      Med tre eller flera kamerarör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8525801900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8525801910                 04      Kamerahuvud med minst tre sensorer (12 mm eller större laddningskop-

plade element (CCD) med mer än 400 000 punkter var, som kan anslutas 
till en läsadapter med ett signal/brusförhållande av 55 dB eller mer vid 
normal förstärkning, antingen i ett stycke med kamerahuvud och adapter i 
ett hölje eller var för sig.                                                                                                                                                                                                          

 8525801920                 04      Komponenter till televisionskameror, med dimensionerna högst 
10 × 15 × 18 mm, med en bildsensor, ett objektiv och en bildprocessor för 
färgbilder, med en upplösning av högst 1024 × 1280 pixlar, även försedda 
med kabel eller hölje, avsedd att användas för tillverkning av produkter 
enligt nr 8517 12 00                                                                                                                                                                                                                   

 8525801930                 04      Kompakt kamera för intern-TV (CCTV), med en vikt av högst 250 g, in-
nesluten i ett hölje med dimensioner som inte överstiger 
50 × 60 × 89,5 mm, med en enda "Charge-Couple Device"-sensor (CCD), 
vars upplösning inte överstiger 440 000 effektiva pixlar, avsedd att använ-
das i CCTV-övervakningssystem                                                                                                                                                                                                                         

 8525801940                 04      Kameraenheter, avsedda för notebook-datorer och med största mått 
15 x 25 x 25 mm, bestående av en bildsensor, ett objektiv och en färgpro-
cessor, med en bildupplösning på högst 1600 x 1200 pixel och eventuellt 
utrustad med kabel och/eller hölje och eventuellt monterad på sockel samt 
innehållande ett LED-chip                                                                                                                                                                                                            

 8525801990                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8525803000                 02      Digitala kameror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8525809100                 02      Videokameror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8525809100                 03      Endast i stånd att spela in ljud och bild tagna med televisionskamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8525809900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8527910000                 01      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8527910000                 02      Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8527911100                 03      Med en eller flera inbyggda högtalare i samma hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8527911100                 04      Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8527911900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8527913500                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8527913500                 04      Med laseravläsningssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8527919100                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8527919100                 05      Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8527919900                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8527920000                 02      Utan inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud men med 

inbyggt ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8527921000                 03      Klockradioapparater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8527929000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8527990000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528410000                 01      Katodstrålerörsmonitorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8528410000                 02      Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system 

för automatisk databehandling enligt nr 8471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8528410010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528410090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528490000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528491000                 03      För svartvit eller annan enfärgad mottagning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8528491010                 04      Videomonitor bestående av:

- ett monokromt katodstrålerör med flat bildskärm, med ett diagonalmått 
på bildskärmen av högst 110 mm, försett med en avböjningsspole, och
- en tryckt krets med en avböjningsenhet, en videoförstärkare och en  
transformator,alltsammans monterat på ett chassi, avsedd att användas för 
tillverkning av port-TV-utrustning, bildtelefoner eller bevakningssystem                                                                                                                             



 8528491090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528493500                 03      För färgmottagning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8528493500                 04      Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och höjd är mindre än 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8528493510                 05      Sökare, med en diagonal av 38 mm eller mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8528493590                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528499100                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528499100                 05      Med en avsökningstäthet av högst 625 linjer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 8528499110                 06      Sökare, med en diagonal av 38 mm eller mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8528499190                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528499900                 05      Med en avsökningstäthet av mer än 625 linjer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8528510000                 01      Andra monitorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8528510000                 02      Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system 

för automatisk databehandling enligt nr 8471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8528510010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528510090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528590000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528591000                 03      För svartvit eller annan enfärgad mottagning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8528599000                 03      För färgmottagning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8528599010                 04      Sökare, med en diagonal av 38 mm eller mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8528599020                 04      Videomonitorer för färgmottagning med flytande kristallskärm (LCD), 

med en likströmsdriftspänning av minst  V men högst 30 V eller en kon-
stant likströmsdriftspänning av 12 V, med ett diagonalmått på bildskär-
men av högst 33,2 cm, lämpliga att ingå i varor enligt kapitel 84-90 och 
94                                                                                                                                                                                                                                    

 8528599090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528610000                 01      Projektorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 8528610000                 02      Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system 

för automatisk databehandling enligt nr 8471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8528610010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528610090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528690000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528691000                 03      Som arbetar med hjälp av en flat panelskärm (t.ex. en anordning med 

flytande kristaller) i stånd att visa digital information från en maskin för 
automatisk databehandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 8528699100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528699100                 04      För svartvit eller annan enfärgad mottagning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8528699900                 04      För färgmottagning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8528699910                 05      Videoprojektorer bestående av tre katodstrålerör, vart och ett med en lins, 

för användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8528699990                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528710000                 01      Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller in-

byggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosig-
naler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 8528710000                 02      Inte utformade för att innehålla en videoskärm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8528711100                 03      Videotuners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 8528711100                 04      Sammansatta elektroniska komponenter som skall monteras i en maskin 

för automatisk databehandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8528711300                 04      Apparater med en mikroprocessorbaserad anordning med inbyggt modem 

för uppkoppling till Internet, med ett system för interaktivt information-
sutbyte, med möjlighet till televisionsmottagning (set-top boxes med kom-
munikationsfunktion)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 8528711900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528719000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528720000                 02      Andra, för färgmottagning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8528721000                 03      Televisionsprojektorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8528722000                 03      Apparater med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av vid-

eosignaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8528723100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528723100                 04      Med inbyggt bildrör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 8528723100                 05      Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och höjd är mindre än 
1,5, med ett diagnonalmått på bildskärmen av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 8528723100                 06      Högst 42 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 8528723110                 07      Över 15,5 cm, även med inbyggd rundradiomottagare eller klocka, andra 

än sådana som inbegriper ett modem och ett operativsystem för datorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 8528723190                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528723300                 06      Mer än 42 cm men högst 52 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8528723310                 07      Även med inbyggd rundradiomottagare eller klocka, andra än sådana som 

inbegriper ett modem och ett operativsystem för datorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8528723390                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528723500                 06      Mer än 52 cm men högst 72 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8528723510                 07      Även med inbyggd rundradiomottagare eller klocka, andra än sådana som 

inbegriper ett modem och ett operativsystem för datorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8528723590                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528723900                 06      Mer än 72 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8528723910                 07      Även med inbyggd rundradiomottagare eller klocka, andra än sådana som 

inbegriper ett modem och ett operativsystem för datorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8528723990                 07      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528725100                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528725100                 06      Med en avsökningstäthet av högst 625 linjer, med ett diagonalmått på 

bildskärmen av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8528725100                 07      Högst 75 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 8528725110                 08      Över 15,5 cm, även med inbyggd rundradiomottagare eller klocka, andra 

än sådana som inbegriper ett modem och ett operativsystem för datorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 8528725190                 08      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8528725900                 07      Mer än 75 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8528725910                 08      Även med inbyggd rundradiomottagare eller klocka, andra än sådana som 

inbegriper ett modem och ett operativsystem för datorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8528725990                 08      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528727500                 06      Med en avsökningstäthet av mer än 625 linjer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8528729100                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528729100                 05      Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och höjd är mindre än 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8528729900                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8528730000                 02      Andra, för svartvit eller annan enfärgad mottagning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8529101100                 02      Antenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8529101100                 03      Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för apparater för 

montering i motorfordon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8529106900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529106910                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529106990                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529108000                 02      Antennfilter och antennseparatorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8529108010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529108020                 03      Keramiskt filterpaket med två keramiska filter och en keramisk resonator, 

för en frekvens av ,7 MHz (+/-30 kHz), inneslutet i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8529108025                 03      Keramiskt filter för en centerfrekvens av ,7 MHz, med en bandbredd av 

högst 330 kHz vid 3 dB och av högst 950 kHz vid  dB, inneslutet i ett 
hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 8529108030                 03      Keramiskt filter för frekvenser av minst 4,5 MHz men högst 6,6 MHz, 
innesluten i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 8529108035                 03      Keramiskt filter för en centerfrekvens av minst 450 kHz eller mer men 
högst 470 kHz, med en bandbredd på högst 13 kHz vid 3 dB, inneslutet i 
ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 8529108040                 03      Keramiskt filter för frekvensen 450 kHz, med en bandbredd av högst 18 
kHz vid  dB, innesluten i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 8529108045                 03      Keramiskt filter för en centerfrekvens av 455 kHz (+/-1,5 kHz), med en 
bandbredd av högst 25 kHz vid 6 dB och högst 60 kHz vid 40 dB, in-
neslutet i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 8529108050                 03      Keramiskt filter för en centerfrekvens av 450 kHz (+/-1,5 kHz) eller 455 
kHz (+/-1,5 kHz), med en bandbredd av högst 30 kHz vid 6 dB och högst 
70 kHz vid 40 dB, inneslutet i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 8529108055                 03      Radiofrekvenssignalisolator (RF) för frekvenser av minst 890 MHz men 
högst 1 990 MHz, med en inkopplingsförlust av högst 0,7 dB, innesluten i 
ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 8529108060                 03      Filter, med undantag av akustiska ytvågsfilter, för centerfrekvenserna av 
minst 485 MHz men högst 1990 MHz, med en inkopplingsförlust av högst 
3,5 dB, inneslutet i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 8529108065                 03      Keramiskt filterpaket, med undantag av akustiska ytvågsfilter, bestående 
av:
- ett sändningsfilter med en centerfrekvens av 1 747,5 MHz och en inkop-
plingsförlust av högst 2,3 dB vid en bandbredd av 75 MHzoch
- ett mottagningsfilter med en centerfrekvens av 1 842,5 MHz och en 
inkopplingsförlust av högst 3,3 dB vid en bandbredd av 75 MHz,det hela 
inneslutet i ett hölje                                                                                                                                           

 8529108070                 03      Keramiskt filterpaket, med undantag av akustiska ytvågsfilter, med två 
filter vilka har någon av följande kombinationer av egenskaper:
- en sändningscenterfrekvens av 902,5 MHz, en mot-
tagningscenterfrekvens av 947,5MHz och en inkopplingsförlust av högst 
3,2 dB vid en bandbredd av 25MHzeller
- en sändningscenterfrekvens av 1 747,5 MHz, en mot-
tagningscenterfrekvens av 1 842,5 MHz och en inkopplingsförlust av 
högst 3,5 dB vid en bandbredd av 75 MHz,det hela inneslutet i ett hölje                           

 8529108090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529109500                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529109510                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529109520                 03      Antennomkopplare, med:

-   ett sändningsfilter med en centerfrekvens av minst 942,5 MHz men 
högst 1990 MHz och
-   ett mottagningsfilter med en centerfrekvens av minst 847,5 MHz men 
högst 1990 MHz,
det hela inneslutet i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 8529109590                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529902000                 02      Delar till utrustning enligt nr 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 

8528 51 00 och 8528 61 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8529902010                 03      Komponenter till apparater enligt nr 8526 bestående av två eller flera in-

bördes förbundna delar eller komponenter, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8529902090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529904100                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529904100                 03      Skåp och lådor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8529904100                 04      Av trä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8529904900                 04      Av annat material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8529906500                 03      Sammansatta elektroniska komponenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8529906510                 04      Komponenter till apparater enligt nr 8526 bestående av två eller flera in-

bördes förbundna delar eller komponenter, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8529906520                 04      Delar till sändare-mottagare (med undantag av delar till VHF 

radiokommunikationssändare-mottagare som uppfyller normen 
ARINC 566 A) samt delar till anläggningar för intern kommunikation om-
bord, som uppfyller normerna ARINC 306 eller 412
- delar till mottagare (med undantag av delar till rundradio- eller televi-
sionsapparater samt till mottagare för selektiv anropsutrustning SELCAL, 
som uppfyller normerna ARINC 531 eller 596)
- delar till andra apparater (med undantag av delar till OMEGA-mottagare 
för radionavigation som uppfyller normerna ARINC 580 eller 599) 

 8529906530                 04      TV-komponenter, som har mikroprocessor- och bildbehandlingsfunktioner 
och som består av åtminstone en mikrokontrollenhet och en bildprocessor, 
monterade på en ledarplatta (leadframe) och inneslutna i ett plasthölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 8529906540                 04      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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 8529906550                 04      Avstämningsenhet som omvandlar högfrekvenssignaler till mel-
lanfrekvenssignaler, avsedda att användas vid tillverkning av television-
sapparater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 8529906560                 04      Avstämningsenhet som omvandlar högfrekvenssignaler till mel-
lanfrekvenssignaler och som är avsedd för tillverkning av mottagare för 
satellit- eller marksänd tv vilka används i digitalboxar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 8529906590                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529909200                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529909200                 04      För televisionskameror enligt nr 8525 80 11 och 8525 80 19 och apparater 

enligt nr 8527 och 8528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8529909210                 05      Delar till sändare-mottagare (med undantag av delar till VHF 

radiokommunikationssändare-mottagare som uppfyller normen 
ARINC 566 A) samt delar till anläggningar för intern kommunikation om-
bord, som uppfyller normerna ARINC 306 eller 412
- delar till mottagare (med undantag av delar till rundradio- eller televi-
sionsapparater samt till mottagare för selektiv anropsutrustning SELCAL, 
som uppfyller normerna ARINC 531 eller 596)
- delar till andra apparater (med undantag av delar till OMEGA-mottagare 
för radionavigation som uppfyller normerna ARINC 580 eller 599) 

 8529909220                 05      Komponenter till apparater enligt nr 8526 bestående av två eller flera in-
bördes förbundna delar eller komponenter, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 8529909232                 05      Optisk enhet för videoprojektion, bestående av ett färgsepareringssystem, 
en positioneringsmekanism och linser, avsedd att användas för tillverkn-
ing av varor enligt nr 8528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 8529909234                 05      Enhet bestående av en lins med reglerbar brännvidd av minst 4 mm men 
högst 69 mm, en zoomkodare, en stegmotor, en zoommotor, en irisblän-
darmotor och en ljusbrytare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 8529909235                 05      Enhet för inspelning och återgivning av videosignaler, bestående av en 
drivmekanism av kassettbandspelartyp, med en likströmsmotor, avsedd att 
användas för tillverkning av varor enligt nr 8525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 8529909236                 05      Enhet bestående av ett monokromt katodstrålerör med ett diagonalmått på 
bildskärmen av minst 143 mm men högst 230 mm, och en konkav lins, 
monterad på en vätskefylld kylarmatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 8529909237                 05      Filter, bestående av 2 piezoelektriska kristaller som båda har en frekvens 
av minst 21 MHz men högst 30 MHz, monterade var för sig på en hållare, 
med högst 7 anslutningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 8529909238                 05      Kamerahuvud med minst tre sensorer (12 mm eller större laddningskop-
plade element (cco)) med mer än 400 000 punkter var, som kan anslutas 
till en läsadapter med ett signal/brusförhållande av 55 dB eller mer vid 
normal förstärkning, antingen i ett stycke med kamerahuvud och adapter i 
ett hölje eller var för sig, och/eller en sökare med ett diagonalmått av 
minst 38 mm                                                                                                                                                 

 8529909240                 05      Enhet bestående av prismor, DMD-chips (digital micromirror device) och 
elektroniska styr- och kontrollkretsar, avsedd att användas för tillverkning 
av televisionsprojektorer eller videoprojektorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 8529909241                 05      DMD(Digital Micromirror Device)-chips, avsedda för tillverkning av 
videoprojektorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 8529909242                 05      Kyldon och kylflänsar av aluminium, avsedda för upprätthållande av drift-
temperaturen hos transistorer och integrerade kretsar i televisionsapparater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 8529909243                 05      Plasmaskärm modul med enbart adresselektroder och transparenta elek-
troder, med eller utan driv- och/eller styrelektronik uteslutande för att 
adressera pixlar och med eller utan strömförsörjning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 8529909244                 05      LCD-moduler, endast bestående av en eller flera TFT-celler av glas eller 
plast, inte kombinerade med pekskärmsmöjligheter, även med s.k. back-
lightenhet, även med förkopplingsdon och en eller flera tryckta kretsar 
med endast kontrollelektronik för pixeladressering                                                                                                                                                                                                                                                         

 8529909245                 05      Kretspaket med TV-mottagningsfunktion innehållande kanaldekoder, 
tuner och energistyrning, GSM-filter och diskreta samt inkapslade passiva 
kretselement för mottagning av digitalt sänd videorundradio i DVB-T- 
och DVB-H-format                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 8529909299                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529909700                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8529909710                 05      Komponenter till apparater enligt nr 8526 bestående av två eller flera in-

bördes förbundna delar eller komponenter, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8529909720                 05      Delar till sändare-mottagare (med undantag av delar till VHF 

radiokommunikationssändare-mottagare som uppfyller normen 
ARINC 566 A) samt delar till anläggningar för intern kommunikation om-
bord, som uppfyller normerna ARINC 306 eller 412
- delar till mottagare (med undantag av delar till rundradio- eller televi-
sionsapparater samt till mottagare för selektiv anropsutrustning SELCAL, 
som uppfyller normerna ARINC 531 eller 596)
- delar till andra apparater (med undantag av delar till OMEGA-mottagare 
för radionavigation som uppfyller normerna ARINC 580 eller 599) 

 8529909730                 05      Kamerahuvud med minst tre sensorer (12 mm eller större laddningskop-
plade element (cco)) med mer än 400 000 punkter var, som kan anslutas 
till en läsadapter med ett signal/brusförhållande av 55 dB eller mer vid 
normal förstärkning, antingen i ett stycke med kamerahuvud och adapter i 
ett hölje eller var för sig, och/eller en sökare med ett diagonalmått av 
minst 38 mm                                                                                                                                                 

 8529909740                 05      Filter, bestående av 2 piezoelektriska kristaller som båda har en frekvens 
av minst 21 MHz men högst 30 MHz, monterade var för sig på en hållare, 
med högst 7 anslutningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 8529909750                 05      Enheter för inspelning och uppspelning av videoband med minst en motor 
och ett tryckt kretskort med integrerade kretsar med driv- eller styrfunk-
tioner, monterade på ett tryckt kretskort med åtminstone integrerade kret-
sar för styrning av kassettdäckfunktioner, videoinspelningsfunktioner och 
behandling av TV-signalfunktioner, avsedda att användas vid tillverkning 
av produkter enligt nr 8528                                                                                                                         

 8529909790                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8531908500                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8531908510                 03      För användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8531908590                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8536700000                 01      Kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska 

fibrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8540111195                 06      Färgkatodstrålerör med slot mask, utrustade med elektronkanon och 

avböjningsspole,med ett skärmbredd-/höjdförhållande på 4:3 och ett di-
agonalmått på bildskärmen av 33,5 cm (± 1,6 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 8540111520                 05      Färgkatodstrålerör med elektronkanon och avböjningsspole; bildytan är 
konvex och helt fyrkantig och har bredd/höjd-förhållandet 4:3 och diago-
nalmåttet 68 cm (± 2 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 8542310000                 01      Elektroniska integrerade kretsar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8542310000                 02      Processorer och styrenheter, även kombinerade med minnen, omformare, 

logikkretsar, förstärkare, ur- och tidsinställningskretsar eller andra kretsar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8542311000                 03      Produkter enligt anmärkning 8 b 3 till detta kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8542319000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8542320000                 02      Minnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8542321000                 03      Produkter enligt anmärkning 8 b 3 till detta kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8542321030                 04      DRAMs (dynamiska ramminnen), tillverkade med hjälp av olika varianter 

av metalloxidhalvledarteknik (MOS) inbegripet komplementära MOS-
typer (CMOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 8542321090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8542323100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8542323100                 04      Dynamiska direktminnen (D-RAMs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8542323100                 05      Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8542323110                 06      Halvledare av metalloxid (MOS-teknik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8542323190                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8542323900                 05      Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8542323910                 06      Halvledare av metalloxid (MOS-teknik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8542323990                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 8542324500                 04      Statiska direktminnen (S-RAMs) inbegripet direktbuffertminnen (cache-
RAMs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 8542325500                 04      UV-raderbara, programmerbara läsminnen (EPROMs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8542326100                 04      Elektriskt raderbara, programmerbara läsminnen (E²PROMs), inbegripet 

flash E²PROMs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8542326100                 05      Flash E²PROMs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8542326100                 06      Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8542326900                 06      Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8542327500                 05      Andra minnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8542329000                 04      Andra minnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8542330000                 02      Förstärkare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 8542390000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8542391000                 03      Produkter enligt anmärkning 8 b 3 till detta kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8542399000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8543100000                 01      Partikelacceleratorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8543100010                 02      Elektronstråleacceleratorer som arbetar med en driftspänning av högst 1,5 

MV och en elektronstråleströmstyrka av högst 70 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8543100090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8543700000                 01      Andra maskiner och apparater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8543701000                 02      Maskiner för översättnings- eller ordboksändamål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8543703000                 02      Antennförstärkare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8543705100                 02      Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8543705100                 03      För lysrör med ultravioletta Alfastrålar (UVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8543705100                 04      Med en största rörlängd av 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8543705500                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8543705900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8543706000                 02      Apparater för aktivering av elektriska stängsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8543709000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8543709005                 03      Färdskrivare, elektriska synkronisatorer och omvandlare, avfrostnings- 

och avimningsanordningar med elektriska motstånd, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8543709010                 03      Tryckindikatorer, för användning i vissa flygplanstyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 8543709015                 03      Basstation eller kamerakontrollenhet (CCU), kopplad till kameran med 

kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8543709020                 03      Enhet bestående av två JFET-transistorer i en kapsel med dubbel ledande 

ram (dual lead frame)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8543709025                 03      Enhet bestående av två MOS-transistorer (MOSFET) i en kapsel med dub-

bel ledande ram (dual lead frame)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8543709030                 03      Förstärkare, bestående av aktiva och passiva komponenter monterade på 

en tryckt krets, innesluten i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8543709035                 03      Radiofrekvensmodulator (RF), arbetande inom ett frekvensområde av 

minst 43 MHz men högst 870 MHz, som kan koppla om VHF- och UHF-
signaler, innehållande aktiva och passiva komponenter monterade på en 
tryckt krets som är innesluten i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                               

 8543709040                 03      Likriktare sammansatt av effektbarriärdioder, bestående av två dioder med 
en medelframström av högst 600 A och en repetitiv inverterad top-
pbackspänning av högst 40 V, var och en innesluten i ett hölje och ihop-
kopplade genom en gemensam katod                                                                                                                                                                                                                                                                               

 8543709045                 03      Piezoelektrisk kristalloscillator, med en fast frekvens, arbetande inom ett 
frekvensområde av 1,8 MHz till 67 MHz, innesluten i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 8543709050                 03      Mekaniskt vibratorgyroskop som drivs av en oscillator på 25 eller 26 kHz, 
med en differentialförstärkare och en detektorkrets, inneslutet i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 8543709055                 03      Optoelektronisk krets som består av en eller flera lysdioder (LED), även 
med en integrerad drivkrets, och en fotodiod med förstärkarkrets, även 
med en integrerad logisk grindkrets, eller en eller flera lysdioder och 
minst två fotodioder med förstärkarkrets, även med en integrerad logisk 
grindkrets eller andra integrerade kretsar, inneslutet i ett hölje                                                                                                                                                              

 8543709060                 03      Oscillator, med en centerfrekvens av minst  GHz men högst 42 GHz, som 
består av aktiva och passiva element inte monterade på ett substrat, in-
nesluten i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 8543709063                 03      Spänningsstyrda frekvensgeneratorer, bestående av aktiva och passiva ele-
ment monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje vars yttermått inte 
överstiger 30 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 8543709065                 03      Krets för inspelning och återgivning av ljud, för lagring av stereoljuddata 
och som samtidigt kan spela in och återge ljud, med 2 eller 3 integrerade 
monolitkretsar monterade på en tryckt krets eller på en anslutningsram 
(lead frame), innesluten i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                               

 8543709070                 03      Enhet för skydd mot överspänning, innehållande 8 dioder, med en back-
brytspänning av högst 4,5 V, en backläckström av högst 10 µA, en top-
pulsström av högst 30 A och en nominell kapacitans av 50 pF, innesluten i 
ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 8543709075                 03      Enhet för realtids-scanning av film medelst CCD-teknik (Charged 
Coupled Device), med optiska funktioner samt belysnings- och signalbe-
handlingsfunktioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 8543709080                 03      Temperaturkompenserade oscillatorer, med en tryckt krets på vilken är 
monterad minst en piezoelektrisk kristall och en justerbar kondensator, 
innesluten i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 8543709085                 03      Spänningsstyrda oscillatorer (VCO), med undantag av temperaturko-
mpenserade oscillatorer, bestående av aktiva och passiva element 
monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 8543709090                 03      Bränslecellmoduler bestående av :
- bränsleceller med polymermembran (PEM-bränsleceller) med ett in-
byggt integrerat kylsystem
- en enhet för spänningskontroll och anslutningar 
avsedda att användas vid tillverkning av system för framdrivning av per-
sonbilar                                                                                                                                                                                                                                                       

 8543709099                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8543900010                 02      Komponenter till färdskrivare bestående av två eller flera inbördes för-

bundna delar eller komponenter, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8543900020                 02      Katoder av rostfritt stål i form av en platta försedd med stång för up-

phängning, även med sidbeslag av plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 8543900030                 02      Anordningar bestående av varor enligt nr 8541 eller 8542 monterade på en 

tryckt krets, inneslutna i ett hölje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 8543900090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8544420000                 01      Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8544420000                 02      Med kopplingsanordningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8544421000                 03      Av sådana slag som används för telekommunikationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8544429000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8544499100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8544499100                 04      Tråd och kablar, med en diameter på ledarens enskilda trådar av mer än 

0,51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8544499300                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8544499300                 05      For a voltage not exceeding 80 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8544499310                 06      Elastomeranslutning bestående av ett eller flera ledande element och ett 

underlag av gummi eller silikon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8544499390                 06      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8544499500                 05      For a voltage exceeding 80 V but less than 1 000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 8544499900                 05      For a voltage of 1 000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8548902000                 02      Arbetsminnen i sammansättningar såsom D-RAM stackar och moduler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 8548902010                 03      DRAMs (dynamiska ramminnen), tillverkade med hjälp av olika varianter 

av metalloxidhalvledarteknik (MOS) inbegripet komplementära MOS-
typer (CMOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 8548902090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8606918000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708300000                 01      Bromsar och servobromsar; delar till sådana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 8708301000                 02      För industriell sammansättning av:
Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen 
med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylind-
ervolym av högst 2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm³;
Motorfordon enligt nr 8705                                                                                                                                           

 8708309100                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708309100                 03      Till skivbromsar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8708309900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708402000                 02      För industriell sammansättning av:

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen 
med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylind-
ervolym av högst 2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm³;
Motorfordon enligt nr 8705                                                                                                                                           

 8708405000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708405000                 03      Växellådor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8708409100                 03      Delar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708409100                 04      Av sänksmitt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8708409900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708502000                 02      För industriell sammansättning av:

Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen 
med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylind-
ervolym av högst 2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm³;
Motorfordon enligt nr 8705                                                                                                                                                                                              

 8708503500                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708503500                 03      Drivaxlar med differential, även utrustade med andra transmissionsdelar, 

och icke drivande axlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8708505500                 03      Delar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708505500                 04      Av sänksmitt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8708509100                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708509100                 05      Till icke drivande axlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8708509900                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708802000                 02      För industriell sammansättning av:

Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen 
med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylind-
ervolym av högst 2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm³;
Motorfordon enligt nr 8705                                                                                                                                                                                              

 8708803500                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708803500                 03      Stötdämpare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 8708805500                 03      Stabilisatorer; Andra torsionsstavar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8708809100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708809100                 04      Av sänksmitt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8708809900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708912000                 03      För industriell sammansättning av:

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen 
med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylind-
ervolym av högst 2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm³;
Motorfordon enligt nr 8705                                                                                                                                           



 8708913500                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708913500                 04      Kylare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8708919100                 04      Delar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708919100                 05      Av sänksmitt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8708919900                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708922000                 03      För industriell sammansättning av:

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen 
med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylind-
ervolym av högst 2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm³;
Motorfordon enligt nr 8705                                                                                                                                           

 8708923500                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708923500                 04      Ljuddämpare och avgasrör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 8708929100                 04      Delar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708929100                 05      Av sänksmitt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8708929900                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708942000                 03      För industriell sammansättning av:

Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen 
med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylind-
ervolym av högst 2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm³;
Motorfordon enligt nr 8705                                                                                                                                                                                              

 8708943500                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708943500                 04      Rattar, styrkolonner och styrväxlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 8708949100                 04      Delar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708949100                 05      Av sänksmitt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8708949900                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708950000                 02      Krockkuddar med uppblåsningssystem; delar till sådana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708951000                 03      För industriell sammansättning av:

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen 
med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylind-
ervolym av högst 2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm³;
Motorfordon enligt nr 8705                                                                                                                                           

 8708959100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708959100                 04      Av sänksmitt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8708959900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708991000                 03      För industriell sammansättning av:

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen 
med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylind-
ervolym av högst 2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm³;
Motorfordon enligt nr 8705                                                                                                                                           

 8708999300                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708999300                 04      Av sänksmitt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 8708999700                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8708999710                 05      Behållare av aluminium, sömlösa, för komprimerad naturgas eller kompri-

merad vätgas, helt omslutna av ett hölje av en komposit av epoxiplast och 
kolfibrer, med en rymd av 172 l (+/- 10 %) och en tomvikt av högst 64 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 8708999720                 05      Kapslar till metallhöljen för montering på balansarmar eller sfäriska lager 
i motorfordons framhjulsupphängning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 8708999790                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8801001000                 01      Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan och hängglidare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 8801001010                 02      För civil användning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8801001090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8801009000                 01      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8801009010                 02      För civil användning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8801009090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9001200020                 02      Diffuserfolie för användning vid tillverkning av LCD-moduler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 9001200030                 02      Prismafolie för användning vid tillverknng av LCD-moduler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 9001900055                 02      Diffuserfolie för användning vid tillverkning av LCD-moduler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 9001900065                 02      Prismafolie för användning vid tillverknng av LCD-moduler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 9006538000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9006910010                 03      Delar, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 9006 40 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 9006910090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9017900010                 02      Termoskrivhuvuden bestående av minst 7 168 värmeelement monterade 

på minst 2 keramiska underlag, alltsammans inneslutet i ett hölje vars yt-
termått överstiger 21 × 39 x 639 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 9017900090                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9027800500                 02      Exponeringsmätare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 9027801100                 03      Elektroniska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 9030201000                 02      Katodstråle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 9030201010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030201090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030203000                 02      Andra, med registreringsanordning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 9030203010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030203090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030209100                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030209100                 03      Elektroniska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 9030209110                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030209190                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030209900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030209910                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030209990                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030320000                 02      Universalinstrument, med registreringsanordning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 9030320010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030320090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030330000                 02      Andra, utan registreringsanordning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 9030331000                 03      Elektroniska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 9030331010                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030331090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030339100                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030339100                 04      Voltmetrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 9030339110                 05      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030339190                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030339900                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030339910                 05      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030339990                 05      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030390000                 02      Andra, med registreringsanordning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 9030390010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030390090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030840000                 02      Andra, med registreringsanordning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 9030840010                 03      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030840090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030893000                 03      Elektroniska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 9030893010                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030893090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030899000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030899010                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9030899090                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9031491000                 03      Profilprojektorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 9031499000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9106908000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 9107000020                 01      Mekaniska tidur som används vid tillverkning av frostfria kylskåp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 9205901000                 02      Dragspel och liknande instrument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 9205903000                 02      Munspel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 9205905000                 02      Piporglar med klaviatur; orgelharmonier och liknande klaviaturinstrument 

med metalltungor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 9205909000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9209992000                 03      Till musikinstrument enligt nr 9205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 9209994000                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9209994000                 04      Metronomer, stämgafflar och stämpipor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9209995000                 04      Mekanismer till speldosor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 9306309700                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9401510000                 01      Sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 9401510000                 02      Av bambu eller rotting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 9401590000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9403810000                 01      Möbler av annat material, inbegripet rotting, vide, bambu eller liknande 

material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 9403810000                 02      Av bambu eller rotting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 9403810010                 03      Handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 9403810090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9403890000                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9403890010                 03      Handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 9403890090                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9405102110                 04      För civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9405102190                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9405109120                 04      Av oädel metall, för civila luftfartyg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 9503001000                 01      Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och liknande leksaksfor-

don med hjul; dockvagnar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 9503002100                 01      Dockor föreställande människor och delar och tillbehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 9503002100                 02      Dockor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 9503002110                 03      Dekorativa dockor klädda enligt ursprungslandets folklore, handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9503002190                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9503002900                 02      Delar och tillbehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 9503003000                 01      Elektriska tåg till modelljärnvägar samt räls, signaler och andra tillbehör 

till sådana järnvägar; skalenliga modeller; skalenliga modeller, mekaniska 
eller icke mekaniska, i satser för sammansättning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 9503003500                 01      Andra byggsatser och byggleksaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 9503003500                 02      Av plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 9503003900                 02      Av annat material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 9503003910                 03      Handgjorda, av trä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 9503003990                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9503004100                 01      Leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 9503004100                 02      Stoppade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 9503004900                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9503004910                 03      Handgjorda, av trä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 9503004990                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9503005500                 01      Musikinstrument o.d. av leksakskaraktär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 9503005510                 02      Handgjorda, av trä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 9503005590                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9503006100                 01      Pussel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 9503006100                 02      Av trä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 9503006110                 03      Handgjorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 9503006190                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9503006900                 02      Av annat material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 9503007000                 01      Andra leksaker i form av satser eller hela utrustningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 9503007500                 01      Andra leksaker och modeller, försedda med motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 9503007500                 02      Av plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 9503007900                 02      Av annat material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 9503008100                 01      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 9503008100                 02      Leksaksvapen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 9503008110                 03      Handgjorda, av trä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 9503008190                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9503008500                 02      Formgjutna miniatyrmodeller av metall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9503009500                 02      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9503009500                 03      Av plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 9503009900                 03      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9503009910                 04      Handgjorda, av trä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 9503009990                 04      Andra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 9614001000                 01      Grovt tillformade ämnen av trä eller rot för tillverkning av pipor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 9614009000                 01      Andra slag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
x) Antalaet streck i brukstariffen

Mki/LK, 15/010/16.1.2007



TMD nr 19/2007

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i januari
2007
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 januari 2007, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre
månader som Europeiska centralbanken tillämpat i november 2006 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 3,60 %

Danmark 3,72 %

Sverige 3,08 %

Storbritannien 5,23 %

Cypern 3,80 %

Lettland 4,36 %

Litauen 3,61 %

Malta 3,90 %

Polen 4,20 %

Slovakien 4,94 %

Tjeckien 2,64 %

Ungern -

Estland 3,66 %

Bulgarien -

Rumänien -



MJK/MA, 16/010/19.1.2007



TMD nr 20/2007

Inga nya kunder till adb-exportförtullning
För att underlätta exportförfarandena har Tullen erbjudit sina kunder möjlighet till en s.k. adb-exportförtullning, där man
kunnat ange de slutliga exportuppgifterna inom en viss tid efter hänförandet av varorna till exportförfarandet på diskett eller
som bilaga till ett e-postmeddelande.

Eftersom deklareringen i meddelandeform börjar år 2008 har Tullstyrelsen beslutat att inte godkänna nya kunder som
adb-exportförtullningskund efter den 1 februari 2007. Om någon kund ännu vill använda sig av detta förfarande, skall
ansökan inlämnas till Tullen senast den 31 januari 2007.

Nuvarande adb-exportförtullningskunder kan fortsätta med nuvarande förfarande tills deklareringen i meddelandeform börjar
i maj 2008.

JS/AH, 19/010/22.1.2007



TMD nr 21/2007

Tullfria tullkvoter för socker med ursprung i Kroatien
Socker enligt varukoderna 1701 och 1702 och med ursprung i Kroatien har kunnat importeras tullfritt till gemenskapen i
obegränsade mängder till slutet av 2006. Denna tullfria förmångsbehandling har beviljats med stöd av stabiliserings- och
associeringsavtalet mellan EG och Kroatien (EUT nr L 26, 29.1.2005).

Avtalet har nu ändrats fr.o.m. den 1 januari 2007 så att sockret med varukoderna 1701 och 1702 och ursprung i Kroatien är
tullfritt endast inom årliga tullkvoter (2006/882/EY, EUVL L 341, 7.12.2006). Storleken på den tullfria kvoten är 180 000 ton
(nettovikt).

Denna kvot har inkluderats i förordning nr (EG) 950/2006 genom ändringsförordning nr 2006/2006, EUVL L 379,
28.12.2006. Kvoten för Kroatien (löpnr 09.4328) har öppnats som en kvot för Balkansocker enligt förordning 950/2006.
Tillämpningen av kvoten förutsätter att en importlicens enligt förordning 950/2006 visas upp.

Mera information om importlicenser ges av jord- och skogsbruksministeriets interventionsenhet och i övrigt av tulldistriktens
sakkunniga i ursprungsärenden.

SL/LL, 12/010/16.1.2007



TMD nr 22/2007

Tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i
Albanien
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 1916/2006 om öppnande och förvaltning av
gemenskapstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriproduker med ursprung i Albanien. Förordningen finns publicerad i EUT L
365/21.12.2006. Förordningen trädde i kraft den 24 december 2006 och tillämpas från den 1 december 2006.

Produkter med ursprung i Albanien som förtecknas i bilagan nedan och som släpps för fri omsättning i gemenskapen skall
omfattas av en sänkt tullsats eller en nolltullsats till de nivåer och inom de gränser för de årliga gemenskapstullkvoterna som
fastställs i bilagan. Produkterna skall åtföljas av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171.

Åbo tull, Kvoter och rättelser/
Pirjo Nyberg, 1/787/17.1.2007

Bilaga: EUT L 365, 21.12.2006, s. 80 - 81, tabell



TMD nr 23/2007

Tullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EG) nr 2014/2006 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande
och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordningen finns publicerad
i EUT L 384/29.12.2006. Förordningen trädde i kraft den 30 december 2006 och tillämpas från den 1 januari 2007.

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ersätts med texten i bilagan nedan. För kvotperioden den 1 januari 2006 - den 31
december 2006 skall kvotvolymen för löpnummer 09.2981 vara 260 000 enheter. Tullkvoterna för löpnummer 09.2026,
09.2853, 09.2976 och 09.2981 gällde produkter som var befriade från tull år 2006. Dessa tullkvoter stängs fr.o.m. den 1
januari 2007.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171.

Åbo tull, Kvoter och rättelser/
Pirjo Nyberg, 2/787/17.1.2007

Bilaga: EUT L 384, 29.12.2006, s. 22 - 27, tabell



TMD nr 24/2007

Antidumpningsåtgärder
Antidumpningstullen på kinesisk kisel har utvidgats till att också gälla kisel som
avsänts från Republiken Korea

Genom rådets förordning (EG) nr 42/2007 (EUT nr L 13, 19.1.2007) har antidumpningstullen på 49 procent utvidgats till att
även gälla import av kisel (Taric-nummer 2804 69 00 10) som avsänts från Republiken Korea, oberoende av om varan
deklarerats för Tullen ha sitt ursprung i Korea eller inte. Förordningen trädde i kraft den 20 januari 2007.

Antidumpningstullen tas ut också vid import av kisel med ursprung i Republiken Korea. Denna import har registrerats med
stöd av en förordning som trädde i kraft den 21 april 2006. Denna registreringsskyldighet upphör.

Mera information Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

EEK/MSR, 17/010/22.1.2007



TMD nr 25/2007

Omräkningskurser för valuta i februari 2007
Tullstyrelsen fastställer följande omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerad vara.
Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 1.2. - 28.2.2007 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa  omräkningskurser  används  också  vid  fastställande  av  fordons  beskattningsvärden  i  februari  vid  omräkning  av
penningbelopp  som  angivits  i  utländsk  valuta.  Omräkningskurserna  används  vid  beskattning  av  fordon,  vars
bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under februari 2007.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro. (esim. 1 EUR = 1,2954 USD).

Förenta staterna USD 1,2954

Kanada CAD 1,5236

Storbritannien GBP 0,6565

Sverige SEK 9,0235

Norge NOK 8,2295

Danmark DKK 7,4248

Island ISK 86,45

Schweiz CHF 1,6132

Japan JPY 157,45

Australien AUD 1,6471

Hongkong HKD 9,948

Sydafrika ZAR 8,9994

Saudiarabien SAR 4,80645

Marocko MAD 10,7918

Kuwait KWD 0,3711

Arabemiraten AED 4,72655



Singapore SGD 1,9671

Indien INR 53,506

Iran IRR 11998,41

Malaysia MYR 4,5518

Kina CNY 10,1081

Thailand THB 45,093

Nya Zeeland NZD 1,8469

Tunisien TND 1,695346

Turkiet TRY 1,7168

Egypten EGP 7,4063

Ryssland RUB 31,942

Ungern HUF 251,73

Tjeckien CZK 27,713

Malta MTL 0,4173

Cypern CYP 0,5549

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6928

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,842

Slovakien SKK 34,47

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tullkodexen (ETY 2913/92) art. 35
Tillämpningskodexen (ETY 2454/93) art. 168 - 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)



MJK/JMM, 21/010/25.1.2007



  TMD 26/2007

Anteckning om förseglingar som bytts ut vid tullkontroll i
veterinärmedicinska hälsointyg vid transporter till
Ryssland
När den finska tullen granskat en last som innehåller exportvaror till Ryssland förseglar tullen lastutrymmet, anteckar
förseglingarnas nummer i tulldokumenten och bekräftar dem med namnteckning och stämpel.

Tullen börjar anteckna numren på de förseglingar den fäst i samband med kontroller också i finländska veterinärmedicinska
hälsointyg den 1 februari 2007. Tulltjänstemannen stryker över de ursprungliga förseglingsanteckningarna i hälsointygets
punkt 2.6, antecknar på samma rad numren på de förseglingar han eller hon fäst och bekräftar uppgifterna med sin
underskrift och Tullens datumstämpel. För åtgärden uppbärs ingen prestationsavgift.

Detta nya tillvägagångssätt gäller finländska veterinärmedicinska hälsointyg som tas i bruk den 25 januari 2007. Tullen
antecknar och bekräftar endast de nummer som ändras i samband med tullkontrollen. Tullen bekräftar inga andra ändringar
som gjorts i hälsointyget.

Detta meddelande ges på basis av Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) begäran av den 11 januari 2007. Begäran grundar sig
på förhandlingar mellan Evira och Ryska federationens veterinär- och växthälsoinstitut den 27 december 2006. Under
förhandlingarna kom man överens om att Ryska federationens veterinär- och växthälsoinstitut godkänner de
korrigeringsanteckningar som Finska tullen gjort i finländska veterinärmedicinska hälsointyg.

Mera information: Saara Tveit, tfn 0202 492 2237.

JS/Stv, 20/010/24.1.2007



TMD nr 27/2007

Tullkvoter för får, getter samt fårkött och getkött
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 1994/2006 om öppnande av gemenskapstullkvoter
för 2007 för får, getter samt fårkött och getkött. Förordningen finns publicerad i EUT L 413/30.12.2006. Förordningen trädde
i kraft den 30 december 2006 och tillämpas från den 1 januari 2007.

Tullkvoterna öppnas för perioden 1.1. - 31.12.2007 enligt bilagan nedan. I bilagan fastställs mängderna i slaktviktsekvivalent
för kött enligt KN-nummer 0204 samt mängderna och de tillämpliga tullarna för djur enligt KN-nummer 0104 10 30, 0104 10
80 och 0104 20 90.

Tullkvoterna förvaltas enligt "först till kvarn" -principen. Importlicens krävs inte. Rätten att utnyttja tullkvoten förutsätter att
ett gällande ursprungsintyg utfärdat av en behörig myndighet i det berörda tredje landet visas upp (se art. 5.2). I fråga om
produkter av fårkött (landgrupp 4, KN-nummer ex 0204, ex 0210 99 21 och ex 0210 99 29) skall det i ursprungintyget
nämnas om produkterna tillverkats av tamfår eller av andra får.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Kvoter och rättelser/
Pirjo Nyberg, 3/787/23.1.2007

Bilaga: EUT L 413, 30.12.2006, s. 8, tabell



TMD nr 28/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder den 1
januari 2006 på grund av att firman upphört:

Ajasto Osakeyhtiö (0910963-5T0001) Vantaa 3462-9

Alametti Oy (0600157-3T0001) Vimpeli 6585-4

Auto-Kilta Oy (0698364-2T0001) Lappeenranta 9541-4

Bror Husell Chartering Ab (0499212-3T0001) Mariehamn 3677-2

Ciba Specialty Chemicals Oy (0663914-7T0001) Raisio 3483-5

Familia Oy (0115952-3T0001) Helsinki 2911-6

FinnWoodFloors Oy (FWF) (1836602-7) Kuopio 9584-4

Fortum Espoo Oy (0100468-7T0001, -4) Espoo 3913-1, 8437-6

Genimap Oy (0108358-1T0001) Vantaa 8870-8

Logia Moda Oy (1957214-8T0001) Helsinki 5373-6

LT-Tukku Oy (0829258-9T0001) Espoo 2586-6

Maustaja Oy (0871767-1T0001) Pyhäntä 5799-2

Mercantile Oy Ab (1507234-9T0001) Vantaa 2891-0

Metso Automation Projects Oy (0592579-0T0001) Helsinki 1866-3

Moventas Oy (0949196-9T0001) Jyväskylä 8199-2

Oilon Oy (1606428-7T0001) Lahti 8543-1

Paroc Oy Ab (1048553-1T0001) Vantaa 9750-1

Oy Philips Ab (0112677-2T0001) Vantaa 2856-3



Raisio Staest Oy (1094311-7T0001) Raisio 3387-8

Sarkkinen Oy (1561838-0T0001) Espoo 2723-5

Sonera Carrier Networks Oy (1566178-4T0001) Sonera 4248-1

Stowe Woodward Finland Oy (0693325-8T0001) Kerava 4246-5

Suomen Optiikkatalo Oy (0126486-8T0001) Lappeenranta 9492-0

Sussis Naglar (1483289-5T0001) Jomala 3525-3

Tamglass Lämpölasi Oy (0805634-0T0001) Lempäälä 5642-4

Tavani Oy (0368991-5T0001) Helsinki 1745-9

Telko Oy (1614871-2T0002) Helsinki 5387-6

TTT Technology Oy Ab (1605598-9T0001) Toijala 3405-8

Versowood Oy (2028446-9T0001) Vierumäki 5466-8

Versowood Otava Oy (0840932-9T0001) Vierumäki 5788-5

VG Production Oy (1825985-4T0001) Tornio 8984-7

Vogue Group Oy (1442813-9T0001) Parola 8834-4

Wetteri Oy (0877345-4T0001) Oulu 5672-1

Örum Oy Ab (0116257-0T0001) Espoo 1284-9

ETY/TRH,18/010/22.1.2007



TMD nr 29/2007

Produkter enligt textilavtal mellan Kina och Europeiska
unionen; situationen 5.2.2007 för 2006 års kvoter
Enligt uppgifterna från EU-kommissionens importkvotsregister den 5 februari 2007 har minst 90 % av 2006 års kvoter för
vissa textilkategorier utnyttjats. Produktbeskrivningarna och varukoderna inom de olika kategorierna finns publicerade i
TMD 131/2005.

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

Mera information: tullöverinspektör Asta Metsälä, tfn 020 492 2643 eller tullöverinspektör Minna Raitanen, tfn 020 492
2419.

Textilkategorier för år 2006 med en utnyttjandegrad på minst 90 % den 5 februari 2007:

Kategori Utnyttjandegrad

5 96,5 %

6 91,7 %

7 94,9 %

26 93,9 %

X115 96,4 %

MSR, 24/010/5.2.2007



 TMD nr 30/2007

Ändringsökande i fråga om elektroniska förtullningsbeslut
vid import oförändrat
Handläggningen av importdeklarationer som avgetts elektroniskt centraliseras stegvis inom Tullen. From och med den 1 april
2007 handläggs alla tulldeklarationer som avgetts i form av EDI-meddelanden centraliserat. De förtullningsbeslut som ges till
EDI-kunder är då inte längre försedda med adressen till kundens hemtull utan adressen till Tullens elektroniska
förtullningscentral: PB 5, 00501 Helsingfors.

Centraliseringen av handläggningen av elektroniska tulldeklarationer medför inte ändringar i förfarandet för hur ändring söks
i förtullningsbeslut eller i hur besvär eller rättelseyrkanden handläggs inom Tullen. Rättelseyrkanden och besvär handläggs på
tjänstetid vid samma tullkontor som hittills. Tullstyrelsen rekommenderar att EDI-kunderna gör på samma sätt som hittills och
inlämnar eller skickar sina besvärs- och rättelsehandlingar till rättelseenheten i det tulldistrikt där kundens besvär och
rättelseyrkanden tidigare handlagts.

Centraliseringen av handläggningen av elektroniska tulldeklarationer medför inte heller ändringar i arkiveringen av
förtullningsbeslut. Kunderna skall skicka arkivexemplaren av förtullningsbesluten till samma tullkontor som tidigare. Också
kunderna med självarkiveringstillstånd skall arkivera besluten på samma sätt som tidigare.

Rättelseärenden sköts vid följande tullkontor:

Södra tulldistriktet
Revisionsenheten/
Rättelser
PB 62
00501 HELSINGFORS
tfn 020 49 21155 (registratorskontoret)

De som år 2006 var EDI-kunder vid Landtullen:
Snabbrättelser handläggs fortfarande på adressen:
Landtullen/Kvalitetssäkring
PB 25
00621 HELSINGFORS
tfn 020 49 21739

Östra tulldistriktet
Villmanstrands tull
PB 66
53501 Villmanstrand
tfn 020 492 5017, (reservnr 020 492 5076)
fax 020 492 5062

Västra tulldistriktet:
Åbo tull
PB 386
20101 ÅBO
tfn 020 492 4099
fax 020 492 4250

Tammerfors tull
PB 133
33101 TAMMERFORS
tfn 020 492 4322
fax 020 492 4342

Vasa tull
PB 261
65101 VASA
tfn 020 492 4600
fax 020 492 4643



Norra tulldistriktet
Torneå tull
PB 47
95401 TORNEÅ
tfn 020 391 113

Ålands tulldistrikt
Mariehamns tull
PB 40
22101 Mariehamn
tfn 020 391 110

Mera information ges av Tulldistriktens rättelseenheter ovan.

RV/TN, 22/010/29.1.2007



TMD nr 31/2007

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i februari
2007
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 februari 2007, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre
månader som Europeiska centralbanken tillämpat i december 2006 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 3,68 %

Danmark 3,84 %

Sverige 3,21 %

Storbritannien 5,29 %

Cypern 3,76 %

Lettland 4,21 %

Litauen 3,72 %

Malta 3,90 %

Polen 4,20 %

Slovakien 4,82 %

Tjeckien 2,56 %

Ungern 8,20 %

Estland 3,81 %

Bulgarien -

Rumänien 8,19 %

MJK/TNu, 29/010/16.2.2007



TMD nr 32/2007

Europa-Medelhavstäckande ursprungskumulation,
jordbruksprodukter i handeln med Turkiet
Jordbruksprodukter i handeln med Turkiet omfattas nu av den utvidgade kumulationen

Kommissionen har i EUT meddelat från vilket datum och med vilka länder den utvidgade Europa-Medelhavstäckande
ursprungskumulationen för tillfället är tillämplig (EUT C 29, 9.2.2007). I meddelandet ingår en ny tabell över de tillämpliga
protokoll om ursprungsregler som ingår i de olika avtalen (bilaga 1 nedan).

En nyhet är att basjordbruksprodukterna omfattas av den utvidgade kumulationen sedan den 1 januari 2007 i handeln mellan
gemenskapen och Turkiet. Basjordbruksprodukterna omfattas inte av tillämpningsområdet för tullunionen mellan
gemenskapen och Turkiet. Beviljandet av förmånsbehandling för basjordbruksprodukter även i bilateral handel förutsätter att
produkterna är ursprungsprodukter (EUR.1 eller fakturadeklaration, vid tillämpning av kumulationen EUR-MED eller
EUR-MED-fakturadeklaration).

För närvarande kan arrangemanget tillämpas inom följande landgrupper:

EU - EFTA - Marocko
EU - EFTA - Israel
EU - EFTA - Färöarna
EU - EFTA - Tunisien
EU - Turkiet * - Marocko
EU - Turkiet * - Israel
EU - Turkiet * - Tunisien
EU - Israel - Jordanien

* För varor som omfattas av tullunionen mellan EU och Turkiet har den utvidgade kumulationen tillämpats sedan den 27
juli 2006 (skall vara ursprungsprodukter, leverantörsdeklaration). För basjordbruksprodukter som inte omfattas av
tullunionen har tillämpningen börjat den 1 januari 2007. Kol- och stålprodukterna omfattas inte av den utvidgade
kumulationen.

Eftersom Bulgarien (BG) och Rumänien (RO) är medlemsstater i EU sedan den 1 januari 2007, innehåller landförteckningen
nedan i bilagan inte skilda uppgifter om dessa länder.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

SL/LL, 28/010/14.2.2007

Bilaga: EUT C 29, 29.2.2007, s. 10 - 11



  TMD nr 33/2007

Anmälan som registrerad exportkund hos Tullen
Bifogat brev (anmälan som registrerad exportkund hos Tullen) med bilagor (anmälningsblankett och ifyllningsanvisning) har
postats till ca 1300 exportkunder med ett stort antal exporttransaktioner, såväl till exportörer som speditionsfirmor. Nu
publiceras brevet som sådant även i TMD. Brevet finns också på Tullen webbplats www.tulli.fi (Företag / Export till länder
utanför EU / Registrerad exportkund). Länken till brevet och blanketten finns också nedan.  

Företag och speditionsfirmor som inte fått brevet kan göra på följande sätt:

Blanketten kan skrivas ut från Tullens webbplats och skickas ifylld till Tullstyrelsen senast den 30 mars 2007.

Tullstyrelsen kräver att alla exportkunder vars export utanför EU inte är sporadiskt (mindre än 5 exportfall per år) skall
registrera sig som exportkund vid Tullen.

JS/AH, 30/010/19.2.2007

Bilagor:
Anmalan_registrerad_exportkund.jsp Anmälan som registrerad exportkund hos Tullen
250s_07_Elex_registrerad_exportkund.pdf Anmälningsblanketten (PDF-format)
Elex_ifyllningsanvisning.jsp Ifyllningsanvisning



 
ANMÄLAN SOM REGISTRERAD 
EXPORTKUND HOS TULLEN                       

 

Tullblankett nr 250r-07 

 
 
A. UPPGIFTER OM FÖRETAGET  
Företagets namn - huvudsäte 
      

FO-nummer, tilläggsdel 
      

Huvudsätets gatuadress 
      
Huvudsätets postnummer och -anstalt 
      

 
B. UPPGIFTER OM FÖRETAGETS VERKSAMHETSSTÄLLE
Företagets verksamhetsställe (t.ex. fabriken i Vasa, lagret i Lahtis) 
      

Tilläggsdel 
      

Verksamhetsställets gatuadress

      
Verksamhetsställets postnummer och -anstalt 

      
 
C. OMBUDSKAP SOM ANVÄNDS  
Ombudskap som används (Ifylls endast av företag som verkar som ombud) 
 
   Direkt ombud                            Indirekt ombud  

 
 
D. TILLÄGGSUPPGIFTER  
      

 
E. UNDERSKRIFT AV FÖRETAGETS KONTAKTPERSON   
Underskrift och namnförtydligande 

 
 
      

Datum 

 
      

Telefon 

      
Telefax

      
E-post 

      
 
Anmälan skall skickas per post till:  
TULLSTYRELSEN 
Utrikeshandelsavdelningen  
PB 512 
00101  HELSINGFORS
 
eller per fax: 
020 492 2852 
 
Mera information: 
elex@tulli.fi 
 



TMD nr 34/2007

Tullpreferenser för utvecklingsländer (GSP och AVS):
myndigheter som bestyrker ursprungscertifikat (Form A
och EUR.1)
I förteckningen i TMD nr 176/2005 (ändring i TMD nr 53/2006, 159/2006 och 243/2006) över de myndigheter som bestyrker
ursprungscertifikat skall följande ändringar och tillägg göras. De övriga uppgifterna i förteckningen förblir oförändrade.

Ändringar:

Ett myndighetsbyte har skett i följande länder. Den bestyrkande myndigheten är:

Pakistan-PK: GSP
Trade Development Authority of Pakistan (TDAP)
(Karachi, Faisalabad, Gujranwala, Islamabad, Lahore, Mirpur, Multan, Peshawar, Quetta, Sialkot)

Tonga-TO: AKT
Commissioner of Revenue
Revenue Services Departments

Tillägg:

Guatemala-GT: GSP
MINISTERIO DE ECONOMIA
Dirección de Administración del Comercio Exterior *)

Ryssland-RU: GSP
Handelskamrarna "Chamber of Commerce and Industry (CCI)" fungerar som bestyrkande myndighet. Verksamhetsställena
har blivit flera:
128. Egorievsk CCI (Moscow Region)
129. CCI of Mozhayskiy District (Moscow Region)

SL/CA, 31/010/19.2.2007



TMD nr 35/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på firmans
egen begäran:

Fr.o.m.12.1.2007:

Oy Factorix Ab (1498561-3T0001) Porvoo 7215-7

Fr.o.m. 15.1.2007:

Keswell Oy (1636673-6T0002) Helsinki 3419-9

Fr.o.m. 23.1.2007:

Finnish Cheese
Company Oy

(1747842-2 T0001) Espoo 6598-7

Fr.o.m. 1.2.2007:

Point Records Oy (0918332-5T0001) Helsinki 4280-4

ST-Timber Oy (1103602-5T0001) Kotka 9274-2

ETY/TR, 25/010/6.2.2007



 TMD nr 36/2007

Omräkningskurser för valuta i mars 2007
Tullstyrelsen fastställer följande omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor.
Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 1.3. - 31.3.2007 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa  omräkningskurser  används  också  vid  fastställande  av  fordons  beskattningsvärden  i  mars  vid  omräkning  av
penningbelopp  som  angivits  i  utländsk  valuta.  Omräkningskurserna  används  vid  beskattning  av  fordon,  vars
bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under mars 2007.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (esim. 1 EUR = 1,3094 USD).

Förenta staterna USD 1,3094

Kanada CAD 1,5249

Storbritannien GBP 0,6696

Sverige SEK 9,2739

Norge NOK 8,0285

Danmark DKK 7,4255

Island ISK 84,52

Schweiz CHF 1,6204

Japan JPY 158,3

Australien AUD 1,648

Hongkong HKD 10,0709

Sydafrika ZAR 9,089

Saudiarabien SAR 4,85315

Marocko MAD 10,83835

Kuwait KWD 0,3743

Arabemiraten AED 4,76755



Singapore SGD 1,9864

Indien INR 53,7975

Iran IRR 12132,83

Malaysia MYR 4,5922

Kina CNY 10,1776

Thailand THB 43,84

Nya Zeeland NZD 1,8477

Tunisien TND 1,712652

Turkiet TRY 1,6985

Egypten EGP 7,4815

Ryssland RUB 31,941

Ungern HUF 249,05

Tjeckien CZK 27,817

Malta MTL 0,4173

Cypern CYP 0,5557

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,7034

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,8422

Slovakien SKK 33,786

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tullkodexen (ETY 2913/92) art. 35



Tillämpningskodexen (ETY 2454/93) art. 168 - 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MA/JMM, 35/010/22.2.2007



TMD nr 37/2007

Funktioner vid gemenskapens transiteringsförfarande
centraliseras från och med den 1 mars 2007
Finska Tullen centraliserar de funktioner som gäller gemenskapens transitering från och med den 1 mars 2007. Detta innebär
att alla tjänster för godkända aktörer centraliseras till en elektronisk transiteringscentral, och att alla tjänster har samma
kontaktuppgifter:

Tfn 020 69 0618
Fax 020 39 1116

Den elektroniska transiteringscentralen sköter ärenden som gäller godkända aktörers meddelandetrafik. Ärendena omfattar
bl.a. att återkalla och upphäva transiteringar, att ge tillstånd till att övergå till reservförfarandet vid plötsliga driftsavbrott i
elektroniska system, samt att ge förstahandshjälp med problem gällande aktörernas meddelandetrafik och att ge
kundrådgivning i samband med dessa.

Godkända avsändare

Från och med den 1 mars skall exemplar 5 av transiteringsdeklarationen för transiteringar som godkända avsändare påbörjat i
reservförfarandet stämplas med följande returadress:

Torneå tull
Uppföljning av transiteringar
PB 47
FI-95401 Torneå
Finland

Då reservförfarandet används skall exemplar 1 av transiteringsdeklarationen och transiteringsdagböckerna för påbörjade
transiteringar skickas till Torneå senast den första arbetsdagen efter driftsavbrottet, om inte annat meddelats i tillståndet att
övergå till reservförfarandet.

En kopia av exemplar 1 av transiteringsdeklarationen (eller handling för annat föregående tullförfarande) skall lämnas in till
avgångstullkontoret tillsammans med exemplar 3 av tulldeklarationen för export för fysisk bekräftelse av anteckningarna om
avslutande av transiteringen.

Godkända mottagare

Godkända mottagare skall arkivera följedokumenten med eventuella bilagor för inkommande transiteringar. Följedokumenten
arkiveras i det mottagande lagret på så sätt att de finns tillgängliga för bestämmelsetullkontoret vid begäran.

Då transiteringar anländer under reservförfarandet (med SAD-blankett eller följedokument utan MRN-nummer) skall den
godkända mottagaren skicka exemplar 4 (med eventuella bilagor) via telefax till den elektroniska transiteringscentralen. I
telefaxet skall eventuella förseglingars kondition, lagret där varorna lossas och bestämmelsetullkontoret nämnas.
Lossningsrapporten och exemplar 4 och 5 av transiteringsdeklarationen i original skickas efter lossningen per post till Torneå
tull. Kontaktuppgifter:

Torneå tull
Uppföljning av transiteringar
PB 47
FI-95401 Torneå
Finland
Tfn 020 69 0618
Fax. 016 48 0067

Utanför centraliseringen står fortsättningsvis de nationella förenklade T-transiteringsförfaranden som nämns i TMD
201/2003, normala gemenskapstransiteringar som har påbörjats vid avgångstullkontoret under reservförfarandet, samt övriga
former av transitering (TIR-carnet, ATA-carnet).

Mera information:



Norra tulldistriktet: Topi Virkkala tfn 020 492 8025
Södra tulldistriktet: Marjo Saastamoinen tfn 020 492 1314
Östra tulldistriktet: Marika Valtonen tfn 020 492 5041
Ålands  tulldistrikt: Tapani Sivén tfn 020 492 6044
e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

JS/Hel, 32/010/20022007



 TMD nr 38/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på firmans
egen begäran:

Fr.o.m. 7.2.2007

Karjalan Markkinapuu Oy (1723373-2
T0001)

Kitee 9588-5

Fr.o.m. 8.2.2007:

Tallink Finland Oy (0795862-5
T0001)

Espoo 1166-8

Fr.o.m. 9.2.2007:

Osmo Kaulamo
Engineering Oy

(0757457-6
T0001)

Varkaus 9213-0

Fr.o.m. 15.2.2007:

Team Lines Finland Oy (0727690-7
T0001)

Helsinki 3065-0

TR/TRH, 33/010/20.2.2007



 TMD nr 39/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Del 1

Nya varukoder, gäller fr.o.m. 13.10.2003:

Varukod
Varubeskrivning

Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

0303 78 19
70

- - - - - Annan:

0303 78 19
70

- - - - - - Kummel av arten Merluccius merluc
cius

15,0 1

Varukoder som upphört att gälla 31.12.2006:
3824 79 00 10
3824 79 00 90
3921 90 60 94

Del 2

Textändring, gäller fr.o.m. 1.1.2007:

Varukod Varubeskrivning

8528 59 90
20

- - - - Videomonitorer för färgmottagning med flytande kristallskärm (LCD), med en
likströmsdriftspänning  av  minst  7 V  men  högst  30 V,  med  ett  diagonalmått  på
bildskärmen av högst 33,2 cm, lämpliga att ingå i varor enligt kapitel 84-90 och 94

Fotnotsförteckning

Ny fotnot, gäller fr.o.m. 1.1.2007:
CD 479
För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291
till 300 i kommissionens förordning (EEG) nr. 2454/93 - EGT L 253 11.10.1993 s. 1 och efterföljande ändringar).

Textändringar

gäller fr.o.m. 1.1.1990:
TN 047

Med "mousserande  kvalitetsviner  från vissa  odlingsområden"  i nr  2204 10 19 10 och 2204 10 99 10 avses viner  som
framställts inom den Europeiska Ekonomiska gemenskapen och som motsvarar bestämmelserna i rådsförordning (EEG) nr
1493/1999  av  den  17.05.1999,  vilken  innehåller  specialbestämmelser  angående  kvalitetsviner  som  framställts  i  vissa
odlingsområden (EGT nr 84/87), samt de bestämmelser som antagits vid tillämpningen av nyssnämnda förordning och som
definieras i nationella förordningar.

gäller fr.o.m. 1.1.2007:
CD 132
För att  komma i åtnjutande av denna kvot erfordras ett  ursprungscertifikat och en importlicens utfärdade i enlighet med



villkoren i förordning (EG) nr 1964/2006 (EUT L 408).

CD 162
För att  komma i åtnjutande av denna tullkvot  erfordras uppvisande av en importlicens utfärdad enligt  de villkor som är
föreskrivna i förordning (EG) nr 1556/2006 (EUT L 288), ändrad genom förordning (EG) nr 1940/2006 (EUT L 407).

EU 001
För tullbefrielse eller tullnedsättning erfordras att villkoren i relevanta gemenskapsbestämmelser i fråga om tullkontroll av hur
dessa  varor  används  är  uppfyllda  (se  artiklarna  291-300  i  kommissionens  förordning (EEG)  nr  2454/93  (EGT L  253,
11.10.1993, s. 1) och senare ändringar).

NX 011
För tillämpning av detta undernummer erfordras att det intyg lämnas in som finns i bilagan till kommissionens förordning nr
(EEG) nr 32/82 (EGT nr L 4, 8.1.1982, s.11), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1713/06 (EGT L 321, 21.11.2006,
s.11).

NX 034
Bidraget per 100 kg av produkter enligt detta undernummer skall vara lika med summan av följande faktorer:
a) Det  belopp per kilogram som anges, multiplicerat  med vikten av den andel mjölkprodukter som 100 kg av produkten
innehåller.  Produkterna  får  innehålla  små  mängder  tillsatser  av  andra  substanser  än  mjölkprodukter  som  krävs  för
tillverkningen  eller  konserveringen.  Om tillsatserna  utgör  högst  0,5  viktprocent  av  hela  produkten  skall  de  tas  med  i
beräkningen av bidraget. Om andelen tillsatser emellertid överskrider 0,5 viktprocent av hela produkter skall de inte tas med i
beräkningen av bidraget.
Om produkten är försatt med vassle, laktos, kasein, kaseinater, permeat, produkter med KN-nummer 3504 eller produkter
utvunna ur vassle skall det belopp per kilogram som anges multipliceras med andelen mjölkprodukter med avdrag för vikten
av försatt vassle, laktos, kasein, kaseinater, permeat, produkter med KN-nummer 3504 eller produkter utvunna ur vassle som
100 kg av produkten innehåller.
b) En faktor som beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikel 16.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 (EGT
L 234, 29.1.2006, s. 4). Då tullbehandlingen avslutas skall sökanden på den deklaration som är avsedd för detta ange om
produkten består av permeat och om den är försatt med andrasubstanser än mjölkprodukter, vassle, laktos, kasein, kaseinater,
permeat, produkter med KN-nummer 3504 eller produkter utvunna ur vassle, och i förekommande fall - den maximala halten
i viktprocent av sackaros, andra substanser än mjölkprodukter, vassle, laktos, kasein, kaseinater, permeat, produkter med
KN-nummer 3504 eller produkter utvunna ur vassle som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten, särskilt
- laktoshalten i den tillsatta vasslen.
Om produktens andel av mjölkprodukter består av permeat skall exportbidrag inte beviljas.

NX 054
Bidraget per 100 kg av produkter enligt detta undernummer skall vara lika med summan av följande faktorer:
a) Det  belopp per kilogram som anges, multiplicerat  med vikten av den andel mjölkprodukter som 100 kg av produkten
innehåller.  Produkterna  får  innehålla  små  mängder  tillsatser  av  andra  substanser  än  mjölkprodukter  som  krävs  för
tillverkningen  eller  konserveringen.  Om tillsatserna  utgör  högst  0,5  viktprocent  av  hela  produkten  skall  de  tas  med  i
beräkningen av bidraget. Om andelen tillsatser emellertid överskrider 0,5 viktprocent av hela produkten skall de inte tas med
i beräkningen av bidraget.
b) En faktor som beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikel 16.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 (EGT
L 234, 29.8.2006, s 4).
Då  tullbehandlingen  avslutas  skall  sökanden  på  den  deklaration  som är  avsedd  för  detta  ange  den  maximala  halten  i
viktprocent av sackaros och om produkten är försatt med andra substanser än mjölkprodukter och i förekommande fall den
maximala halten i viktprocent av andra substanser än mjölkprodukter som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten.

gäller fr.o.m. 6.2.2007:
TN 067
De parter som är befriade från tull är de vars sammansättningsverksamhet inte utgör kringgående, eftersom de inte omfattas
av artikel 13.2 i förordning (EG) nr 384/96.

Fotnoten NX 017 upphörde att gälla 31.12.2006.

Ovan nämnda ändringar kommer att ingå i den trycka version av brukstariffen som utkommer i mars (nytryck januari 2007).



Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104
eller e-post: kayttotariffi@tulli.fi

JK/LK, 34/010/21.2.2007



TMD nr 40/2007

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat följande förordningar om klassificering av varor i den kombinerade
nomenklaturen:
(EG) nr 160/2007, 20.2.2007, (EUT nr L 51/2007) (bilaga 1),
(EG) nr 161/2007, 20.2.2007, (EUT nr L 51/2007) (bilaga 2) och
(EG) nr 166/2007, 21.2.2007, (EUT nr L 52/2007) (bilaga 3).

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas
således på varor som tullklareras den 12 mars 2007 eller därefter (bilagorna 1 och 2) och på varor som tullklareras den 13
mars 2007 eller därefter (bilaga 3) .

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

RV/HHS, 36/010/26.2.2007



TMD nr 41/2007

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Fortsatt uppbörd av antidumpningstull vid import av polyetentereftalat med
ursprung i Indien, Indonesien, Malaysia, Republiken Korea, Taiwan och
Thailand

Den slutliga antidumpningstullen, som införts genom rådets förordning (EG) nr 192/2007 (EUT nr L 59, 27.2.2007), tas ut vid
import av polyetentereftalat med KN-nummer 3907 60 20 (viskositetskvot på minst 78 ml/g, enligt ISO-standard 1628-5). De
tillämpliga tullarna trädde i kraft den 28 februari 2007 och är följande:

Land Företag Antidumpningstull
euro/ton

Taric-
tilläggsnr

Indien Pearl Engineering Polymers Ltd 130,8 A182

Indien Reliance Industries Ltd 181,7 A181

Indien Senpet Ltd 200,9 A183

Indien Futura Polyesters Ltd 161,2 A184

Indien South Asian Petrochem Ltd 88,9 A585

Indien Övriga företag 181,7 A999

Indonesien P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia 187,7 A191

Indonesien P.T. Indorama Synthetics Tbk 92,1 A192

Indonesien P.T. Polypet Karyapersada 178,9 A193

Indonesien Övriga företag 187,7 A999

Malaysia Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd 36,0 A186

Malaysia MpI Polyester Industries Sdn. Bhd. 160,1 A185

Malaysia Övriga företag 160,1 A999

Republiken SK Chemicals Group: 0 A196



Korea SK Chemicals Co., Ltd
Huvis Corp.

0 A196

Republiken
Korea

KP Chemicals Group:
Honam Petrochemicals Corp.
KP Chemicals Corp.

0
0

A195
A195

Republiken
Korea

Övriga företag 148,3 A999

Taiwan Far Eastern Textile Ltd 36,3 A808

Taiwan Shinkong Synthetic Fibers Corp. 67,0 A809

Taiwan Övriga företag 143,4 A999

Thailand Thai Shingkong Industry Corp. Ltd 83,2 A190

Thailand Indo Pet (Thailand) Ltd 83,2 A468

Thailand Övriga företag 83,2 A999

I de fall varor skadats före övergången till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller skall betalas därför fördelas
vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, skall
antidumpningstullen, beräknad på grundval av de belopp som anges ovan, minskas med en procentsats som motsvarar
fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller skall betalas.

Antidumpningstull tas inte ut vid import av produkter som tillverkats och sålts (faktura direkt till ett företag i gemenskapen)
av nedan nämnda företag, om importören i samband med övergången till fri omsättning visar upp en åtagandefaktura (se
bilagan) som utfärdats av något av företagen nedan:

Land Företag Taric-
tilläggsnr

Indien Pearl Engineering Polymers Ltd A182

Indien Reliance Industries Ltd A181

Indien Futura Polyesters Ltd A184

Indien South Asian Petrochem Ltd A585

Indonesien P.T. Polypet Karyapersada A193

Fortsatt uppbörd av utjämningstull vid import av polyetentereftalat med ursprung i Indien



Den slutliga utjämningstullen, som införts genom rådets förordning (EG) nr 193/2007 (EUT nr L 59, 27.2.2007), tas ut vid
import av polyetentereftalat med KN-nummer 3907 60 20 (viskositetskvot på minst 78 ml/g, enligt ISO-standard 1628-5). De
tillämpliga tullarna trädde i kraft den 28 februari 2007 och är följande

Land Företag Utjämningstull
euro/ton

Taric-
tilläggsnr

Indien Reliance Industries Limited 41,3 A181

Indien Pearl Engineering Polymers
Ltd

31,3 A182

Indien Senpet Ltd 22,2 A183

Indien Futura Polyesters Ltd 0 A184

Indien South Asian Petrochem Ltd 106,5 A585

Indien Övriga företag 41,3 A999

I de fall varor skadats före övergången till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller skall betalas därför fördelas
vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, skall
utjämningstullen, beräknad på grundval av de belopp som anges ovan, minskas med en procentsats som motsvarar
fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller skall betalas.

Utjämningstull tas inte ut vid import av produkter som tillverkats och sålts (faktura direkt till ett företag i gemenskapen) av
nedan nämnda företag, om importören i samband med övergången till fri omsättning visar upp en åtagandefaktura (se
bilagan) som utfärdats av något av företagen nedan:

Land Företag Taric-
tilläggsnr

Indien Pearl Engineering Polymers Ltd A182

Indien Reliance Industries Ltd A181

Indien South Asian Petrochem Ltd A585

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

EEK/MSR, 37/010/5.3.2007

BILAGA

Uppgifter som skall anges på åtagandefakturan:

1. Åtagandefakturanummer.

2. Det Taric-tilläggsnummer enligt vilka de fakturerade varorna kan tullklareras vid gemenskapens gräns (enligt
förordningen).



3. En exakt beskrivning av varorna med bl.a. följande uppgifter:
- produktrapporteringsnummer (PRC) (enligt vad som fastställts i det åtagande som gjorts av den tillverkande exportören i
fråga).
- KN-nummer.
- kvantitet (i enheter).

4. Beskrivning av försäljningsvillkoren, med bl.a. följande uppgifter:
- pris per enhet.
- tillämpliga betalningsvillkor.
- tillämpliga leveransvillkor.
- sammanlagda rabatter och avdrag.

5. Namnet på det företag som agerar som importör och till vilket fakturan utfärdas direkt av det berörda företaget.

6. Namnet på den tjänsteman vid företaget som har utfärdat 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 beslut 2000/745/EG. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."



TMD nr 42/2007

Sänkning av tilläggstullen på socker
Tilläggstullen på socker har sänkts med 20 procent med verkan fr.o.m. den 1 juli 2006 vid import från de minst utvecklade
länderna av socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros enligt varukoden 1701. Tilläggstullen sänks
med 50 procent den 1 juli 2007, med 80 procent den 1 juli 2008 och upphävs helt den 1 juli 2009.

Därför har åtgärderna 651 (ASURE, Säkerhet som grundar sig på det representativa priset (socker)) och 652 (ASUCI
Tilläggstull som grundar sig på cif-priset (socker)) i Taric-databasen anpassats den 15 februari 2007 till att motsvara
ändringen och uppgifterna om ändringen har skickats till medlemsstaterna den 28 februari 2007.

Säkningen av tilläggstullen gäller följande varukoder:

1701 11 10 00
1701 11 90 00
1701 12 10 00
1701 12 90 00
1701 91 00 00
1701 99 00 00

För sänkningen har en ny landgruppskod skapats som gäller retroaktivt fr.o.m. den 1 juli 2006 :

1003 EXLDC Erga omnes utom de minst utvecklade länderna.

De minst utvecklade länderna (2005 SPGA) är: AF, AO, BD, BF, BI, BJ, BT, CD, CF, CV , DJ , ER , ET, GM, GN, GQ,
GW, HT, KH, KI, KM, LA, LR, LS, MG, ML, MM, MR, MV, MW, MZ, NE, NP, RW, SB, SD, SL, SN, SO, ST, TD, TG,
TL, TV, TZ, UG, VU, WS, YE och ZM.

Landgruppskoden 1003 skall läggas till i kodförteckningen 0127 Tullsystem på sidan 94 i SAD-ifyllningsanvisningarna (TMD
181/2004) .

Kommissionens förordning: 1100/2006, 17.7.2006, EUT L 196, 18.7.2006

Förfrågningar
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101 eller e-post liisa.kangassalo@tulli.fi

MKi/LK, 38/010/5.3.2007



TMD nr 43/2007

Europa-Medelhavstäckande ursprungskumulation;
Egypten
Kommissionen har i EUT meddelat från vilket datum och med vilka länder den utvidgade Europa-Medelhavstäckande
ursprungskumulationen (Pan-Euro-Med-kumulationen) för tillfället är tillämplig (EUT C 48, 2.3.2007). I meddelandet ingår
en ny tabell över de tillämpliga protokoll om ursprungsregler som ingår i de olika avtalen (bilaga 1 nedan).

En nyhet är att den utvidgade kumulationen kan tillämpas också i handeln mellan gemenskapen,Turkiet och Egypten sedan
den 1 mars 2007.

För närvarande kan arrangemanget tillämpas inom följande landgrupper:

EU - EFTA - Marocko
EU - EFTA - Israel
EU - EFTA - Färöarna
EU - EFTA - Tunisien
EU - Turkiet * - Marocko
EU - Turkiet * - Israel
EU - Turkiet * - Tunisien
EU - Turkiet * - Egypten
EU - Israel - Jordanien

* För varor som omfattas av tullunionen mellan EU och Turkiet har den utvidgade kumulationen tillämpats sedan den 27
juli 2006 (skall vara ursprungsprodukter, leverantörsdeklaration). För basjordbruksprodukter som inte omfattas av
tullunionen har tillämpningen börjat den 1 januari 2007. Kol- och stålprodukterna omfattas inte av den utvidgade
kumulationen.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

Bilaga: EUT C 48, 2.3.2007, s. 3 - 4

SL/LL, 40/010/12.3.2007



TMD nr 44/2007

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Inledande av en undersökning beträffande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som
infördes genom förordning nr 1629/2004 för import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i
Republiken Indien

Genom kommissionens förordning (EY) nr 216/2007 (EUT nr L 62, 1.3.2007) har en undersökning beträffande eventuellt
kringgående av antidumpningstullen inletts vid import till gemenskapen av vissa grafitelektrodsystem (Taric-nummer 8545 11
00 10) och av nipplar som används för sådana elektroder (Taric-nummer 8545 90 90 10). Avsikten med undersökningen är
att reda ut om antidumpningsåtgärderna kringgås genom import av stavar av konstgjord grafit med en diameter på minst 75
mm och med Taric-nummer 3801 10 00 10.

Tullmyndigheterna åläggs att i nio månaders tid registrera importen av ovan nämnda stavar. Observera att antidumpningstull
kan börja tas ut för den registrerade importen med retroaktiv verkan, om den slutliga antidumpningstullen kommer att tas ut
också vid import av stavar.

Inledande av en undersökning beträffande eventuellt kringgående av de utjämningsåtgärder som
infördes genom förordning nr 1628/2004 för import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i
Republiken Indien

Genom kommissionens förordning (EY) nr 216/2007 (EUT nr L 62, 1.3.2007) har en undersökning beträffande eventuellt
kringgående av utjämningstullen inletts vid import till gemenskapen av vissa grafitelektrodsystem (Taric-nummer 8545 11 00
10) och av nipplar som används för sådana elektroder (Taric-nummer 8545 90 90 10). Avsikten med undersökningen är att
reda ut om utjämningsåtgärderna kringgås genom import av stavar av konstgjord grafit med en diameter på minst 75 mm och
med Taric-nummer 3801 10 00 10.

Tullmyndigheterna åläggs att i nio månaders tid registrera importen av ovan nämnda stavar. Observera att antidumpningstull
kan börja tas ut för den registrerade importen med retroaktiv verkan, om den slutliga utjämningstullen kommer att tas ut
också vid import av stavar.

Nya antidumpningsåtgärder

- en partiell interimsöversyn har inletts vid import av karbamid (KN-nummer 3102 10 10 och 3102 10 90) med ursprung i
Ryssland (EUT nr C 23, 1.2.2007).

- en partiell interimsöversyn har inletts vid import av kornorienterade kallvalsade produkter av kisellegerat elektrostål
(KN-nummer 7225 11 00 och 7226 11 00) med ursprung i Ryssland (EUT nr C 39, 23.2.2007).

- en partiell interimsöversyn har inletts vid import av säckar, bärkassar och påsar av plast (Taric-nummer 3923 21 00 20,
3923 29 10 20 och 3923 29 90 20) med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT nr C 54, 9.3.2007).

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som kommer att upphöra

- om inte en översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av polyesterstapelfibrer
(KN-nummer 5503 20 00) med ursprung i Vitryssland att upphöra den 12 oktober 2007. Antidumpningstullen har tidigare
utvidgats till att även omfatta vitryska fiberkablar av syntetfilament av

polyestrar (Taric-nummer 5501 20 00 00) (EUT nr C 16, 24.1.2007).

- om inte en översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av filamentgarn av polyester
(Taric-nummer 5402 33 00 00) med ursrung i Indien att upphöra den 29 november 2007 (EUT nr C 52, 7.3.2007).

- om inte en översyn inleds, kommer utjämningsåtgärderna (utjämningstull) vid import av filamentgarn av polyester (Taric-
nummer 5402 33 00 00) med ursrung i Indien att upphöra den 29 november 2007 (EUT nr C 52, 7.3.2007).

- antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av zinkoxid (KN-nummer 2817 00 00) med ursprung i
Folkrepubliken Kina upphörde att gälla den 6 mars 2007. Antidumpningstullen har tidigare utvidgats till att även omfatta
importen från Vietnam (Taric-nummer 2817 00 00 12) samt importen av zinkoxid blandad med kiseldioxid (Taric-nummer
3824 90 98 87) med ursprung i Kina. Antidumpningsåtgärderna upphörde att gälla också vid dessa importer (EUT nr C 47,



1.3.2007).

Rättelse gällande import av säckar av plast i Europeiska unionens officiella tidning

I EUT nr L 49, 17.2.2007 har en rättelse publicerats gällande förteckningen över företag i bilaga 1 till förordning nr
1425/2006: Chun Yip (Shenzhen) Plastics Limited skall vara Chun Yip Plastics (Shenzhen) Limited; Weifang Yujie Plastics
Products Co., Ltd. skall vara Weifang Yujie Plastic Products Co., Ltd.; Xiamen Xinyatai Plastic Industry Co. Ltd. skall vara
Xiamen Xingyatai Plastic Industry Co. Ltd. Dessa kinesiska företags Taric-tilläggsnummer är A766.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TP/MSR, 39/010/12.3.2007



TMD nr 45/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringarna nedan ingår inte i den tryckta brukstariffen som utkommer i mars (nytryck januari 2007).

Nya varukoder, gäller fr.o.m. 1.3.2007:

Varukod
Varubeskrivning

Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängdenhet

Bilaga

0208 90 60 00 - - Av ren:

0208 90 60 10 - - - Frysta 9,0 1

0208 90 60 90 - - - Annat 9,0 1

0602 90 91 00 -  -  -  -  -  Blomväxter  med  knoppar  eller
blommor, med undantag av kaktusar:

0602 90 91 10 - - - - - - Levande växter på högst 1 meters
höjd

6,5 1, 5

0602 90 91 90 - - - - - - Andra 6,5 1, 5

0602 90 99 00 - - - - - Andra:

0602 90 99 10 - - - - - - Levande växter på högst 1 meters
höjd

6,5 1, 5

0602 90 99 90 - - - - - - Andra 6,5 1, 5

0603 19 90 20 - - - - Av släktena Banksia, Leucadendron,
Brunia och Forsythia

8,5 1

2001 90 99 81 - - - - Potatis och potatisprodukter:

2001 90 99 81 - - - - - Utan tillsats av socker 16,0 1

2001 90 99 89 - - - - - Andra 16,0 1

2004 90 98 50 - - - - Beredningar av mjöl från baljväxter 17,6 1

gäller fr.o.m. 2.3.2007:

Varukod
Varubeskrivning

Tariffenlig tullsats; Extra Bilaga



K; S mängdenhet

3801 10 00 00 - Konstgjord grafit:

3801 10 00 10 - - Stavar med en diameter på minst 75 mm 3,6 1, 2, 5

3801 10 00 90 - - Annan 3,6 1, 5

Undernummer 5402 47 00 20 som trädde i kraft den 1 januari 2007 har strukits ur databasen den 20 februari 2007.

Textändringar, gäller fr.o.m. 13.4.2006:
CD 453
I enlighet med förordning (EG) nr 1480/2003 (EUT L 212, 22.8.2003, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 2116/2005
(EUT L 340, s. 7) skall deklaranten i fält 44 på det administrativa enhetsdokumentet ange det referensnummer (mellan D010
och D016) som motsvarar de varu-/ursprungsbeskrivningar som anges i artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1480/2003.
Härigenom kommer den tillämpliga slutgiltiga utjämningstullen att tillämpas.
Angivandet i fält 44 på det administrativa enhetsdokumentet av referensnummer D010 skall som sådant anses utgöra
tillräcklig bevisning. För övriga varu-/ursprungsbeskrivningar skall deklaranten inge en förklaring utfärdad av den senaste
tillverkaren som styrker ursprung, tillverkare och värde när det gäller alla komponenter i dram-minnena i sammansättningar, i
överensstämmelse med de krav som anges i bilagan till förordning (EG) nr 1480/2003. Denna förklaring skall göras på papper
försett med företagets logotyp och stämpel.
Om inget referensnummer anges på det administrativa enhetsdokumentet eller om tulldeklarationen i de fall som motsvarar
referensnumren D011-D016 inte åtföljs av en förklaring, skall dram-minnen i sammansättningar "om inget annat visas" anses
ha tillverkats av andra företag än Samsung och utjämningstullen på 32.9 % tillämpas.
Fortsättning i fotnot CD 471.

CD 471
Fortsättning från fotnot CD 453.
Om en del dram-chips eller monterade dram-minnen införlivade i dram-minnen i sammansättningar inte är tydligt märkta och
deras tillverkare inte är tydligt identifierbara med utgångspunkt i förklaringen, bör det antas " om inget annat visas" att
sådana dram-chips eller monterade dram-minnen har sitt ursprung i Sydkorea och har tillverkats av företag som omfattas av
utjämningstullen. I sådana fall skall den utjämningstullsats som skall tillämpas på dram-minnen i sammansättningar beräknas
på grundval av den procentandel av produktens nettopris fritt gemenskapens gräns som utgörs av nettopriset fritt
gemenskapens gräns för dram-chipsen eller de monterade dram-minnena med ursprung i Sydkorea, i enlighet med tabellen i
artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1480/2003 och motsvarande ett av referensnumrena D011 till D016. Om värdet av dessa
dram-chips eller monterade dram-minnen emellertid skulle vara sådant att de dram-minnen i sammansättningen i vilka de
ingår fastställs vara av sydkoreanskt ursprung skall utjämningstullen på 32.9 % tillämpas på dram-minnena i
sammansättningar.

Nya fotnoter, gäller fr.o.m. 28.2.2007:
CD 498
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. Åtagandefakturanummer.
2. Det TARIC-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna kan tullklareras vid gemenskapens gräns.
3. En exakt beskrivning av varorna med bl.a. följande uppgifter:
- Produktrapporteringsnummer (PRC) (enligt vad som fastställs i det åtagande som gjorts av den tillverkande exportören i
fråga).
- KN-nummer.
- Kvantitet (i enheter).
4. Beskrivning av försäljningsvillkoren, med bl.a. följande uppgifter:
- Pris per enhet.
- Tillämpliga betalningsvillkor.
- Tillämpliga leveransvillkor.
- Sammanlagda avdrag och rabatter.



5. Namnet på det företag som agerar som importör och till vilket fakturan utfärdas direkt av det berörda företaget.
6. Namnet på den tjänsteman vid företaget som har utfärdat 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 beslut 2000/745/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  tullen  exakt  motsvarar
varubeskrivningen i handelsfakturan.

CD 499
Importerade produkter som deklareras enligt detta TARIC-tilläggsnummer skall vara befriade från utjämningstullar 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. Åtagandefakturanummer.
2. Det TARIC-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna kan tullklareras vid gemenskapens gräns.
3. En exakt beskrivning av varorna med bl.a. följande uppgifter:
- Produktrapporteringsnummer (PRC) (enligt vad som fastställs i det åtagande som gjorts av den tillverkande exportören i
fråga).
- KN-nummer.
- Kvantitet (i enheter).
4. Beskrivning av försäljningsvillkoren, med bl.a. följande uppgifter:
- Pris per enhet.
- Tillämpliga betalningsvillkor.
- Tillämpliga leveransvillkor.
- Sammanlagda avdrag och rabatter.
5. Namnet på det företag som agerar som importör och till vilket fakturan utfärdas direkt av det berörda företaget.
6. Namnet på den tjänsteman vid företaget som har utfärdat 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 beslut 2000/745/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  tullen  exakt  motsvarar
varubeskrivningen i handelsfakturan.

gäller fr.o.m. 2.3.2007:
TM 597
Registrering är nödvändig för antidumpningstullsyften (Förordning (EG) nr 216/2007, EUT L 62) och utjämningstullsyften
(Förordning (EG) nr 217/2007, EUT L 62).

Förfrågningar:
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101,
Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och
Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller
e-post: kayttotariffi@tulli.fi

Mki/LK, 41/010/12.3.2007



 TMD nr 46/2007

Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i mars
2007
Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs att användas vid bestämmande av tullvärdet. Denna
omräkningskurs skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland under tiden 21 - 31 mars 2007 förtullas till fri
omsättning inom gemenskapens tullområde.

Också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen (1482/94) används denna ändrade omräkningskurs
vid omräkning av penningbelopp som angivits i utländsk valuta . Denna ändrade kurs används vid beskattning av de fordon
vars bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under perioden 21 - 31 mars 2007.

Sydafrika ZAR 9,5609

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tillämpningskodexen (ETY 2454/93) art. 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MA/JMM, 44/010/15.3.2007



  TMD 47/2007

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i mars 2007
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 mars 2007, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre
månader som Europeiska centralbanken tillämpat i januari 2007 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 3,75 %

Danmark 3,92 %

Sverige 3,35 %

Storbritannien 5,49 %

Cypern 3,82 %

Lettland 3,82 %

Litauen 3,79 %

Malta 3,85 %

Polen 4,20 %

Slovakien 4,50 %

Tjeckien 2,58 %

Ungern 8,15 %

Estland 3,90 %

Bulgarien -

Rumänien 6,69 %

MJK/MA, 16/010/19.1.2007



 TMD nr 48/2007

Kommissionens tillstånd till sänkning av elaccisen
Lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996) ändrades den 1 januari 2007 genom lagändring nr 1058/2006.
Genom lagändringen sänktes accisen i accisklass II från 0,44 cent per kilowattimme till 0,22 cent per kilowattimme.

Ibruktagandet av sänkningen av accisen på elström förutsätter emellertid att Europeiska gemenskapernas kommission
godkänner sänkningen. Därför har sänkningen i praktiken genomförts så att den som är skyldig att betala accis för elström
fr.o.m. den 1 januari 2007 har betalat accisen enligt accistabellen för år 2006, dvs. 0,44 cent per kilowattimme för elström
som levererats till industrier. När kommissionen gett sitt tillstånd att sänka accisen har de accisskyldiga rätt att som accisfri
leverans deklarera den mängd elström som de under perioden från den 1 januari 2007 fram till kommissionens tillstånd har
levererat till industrin med högre skatt (0,44 cent per kilowattimme).

Europeiska gemenskapens kommission har genom sitt beslut K(2007) 754 av den 28 februari 2007 godkänt sänkningen av
den finska accisen enligt accisklass II, dvs. accisen som tillämpas inom industrin.

Från och med skatteperioden mars skall för elström som överlåts till ett ändamål enligt accisklass II i accis betalas 0,22 cent
per kilowattimme. De accisskyldiga som under tiden 1.1. - 28.2.2007 för sådan elström betalat 0,44 cent per kilowattimmar
har rätt att från och med skatteperioden mars som accisfri leverans deklarera en motsvarande mängd elström som de överlåtit
till ett ändamål enligt accisklass II.  

 I accisdeklarationen anges den elström som överlåtits till ett ändamål enligt accisklass II som accisfri leverans under koden
777 så länge som mängden elström som överlåtits med högre accis blivit kompenserad.

 AS, 42/010/16.03.2007



 TMD nr 49/2007

Öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för
vin
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 218/2007 om öppnande och förvaltning av
gemenskapstullkvoter för vin. Förordningen finns publicerad i EUT nr L 62/1.3.2007. Förordningen trädde i kraft den 1 mars
2007 och tillämpas från den 1 januari 2007.

Följande tullkvoter öppnas för produkter som importeras till gemenskapen:
a) en tullkvot på 20 000 hl (erga omnes) för vin (KN-nummer 2204 29 65 och 2204 29 75) med en tullsats på 8 EUR/hl
(löpnummer 09.0095).
b) en tullkvot på 40 000 hl (erga omnes) för vin (KN-nummer 2204 21 79 och 2204 21 80) med en tullsats på 10 EUR/hl
(löpnummer 09.0097).

Kvoterna förvaltas enligt den ordning tulldeklarationerna tas emot.

Mera information: Tiina Aalto, tfn 020 492 4090.

Åbo tull, Kvoter och rättelser/
Tiina Aalto, 4/787/19.3.2007



 TMD nr 50/2007

Antidumpningsåtgärder
Slutlig antidumpningstull vid import av volframelektroder med ursprung i
Folkrepubliken Kina

Den slutliga antidumpningstull som införts genom rådets förordning (EG) nr 260/2007 (EUT nr L 72, 13.3.2007) tas ut vid
import av volframelektroder med Taric-nummer 8101 99 10 10 och 8515 90 00 10. De tillämpliga tullarna trädde i kraft den
14 mars 2007 och är följande:

Företag Antidumpningstull Taric-
tilläggsnr

Shandong Weldstone Tungsten
Industry Co. Ltd

17,0 % A754

Shaanxi Yuheng Tungsten &
Molybdenum Industrial Co., Ltd

41,0 % A755

Beijing Advanced Metal Materials
Co. Ltd

38,8 % A756

Övriga företag 63,5 % A999

Tillämpningen av de företagsspecifika tullsatserna ovan förutsätter att en faktura enligt bilagan nedan visas upp. Om ingen
sådan faktura visas upp, tillämpas tullsatsen som gäller övriga företag.

Beloppen som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 181/2006) tas ut slutgiltigt och
beloppen utöver den slutliga tullen återbetalas.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av vinsyra (KN-nummer 2918 12 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts
(EUVL nro C 63, 17.3.2007).

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av säckar, bärkasssar och påsar
av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina (ändring av namnet på ett
företag)

Vid tillämpningen av rådets förordning nr 1425/2006 (TMD nr 185/2006) vid import av säckar, bärkasssar och påsar av plast
(Taric-nummer 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 och 3923 29 90 20) med ursprung i Folkrepubliken Kina har enligt
kommissionens tillkännagivande namnet på företaget Yantai Longquan Packaging Material Co., Ltd. ändrats till Yantai
Longquan Plastic and Rubber Products Co., Ltd. Företagets Taric-tilläggsnummer A766 har inte ändrats (EUVL nr C 63,
17.3.2007).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

EEK/MSR, nr 43/010/19.3.2007

BILAGA



En giltig affärsfaktura enligt artikel 1.3 i denna förordning måste innehålla en fakturadeklaration i följande format,
undertecknad av en tjänsteman vid det berörda företaget:

1. Tjänstemannens namn och hans ställning i det företag som utfärdat fakturan.

2. Följande deklaration: "Jag intygar härmed att den kvantitet volframelektroder som tas upp i denna faktura, [kvantitet], som
sålts för att exporteras till Europeiska gemenskapen, har tillverkats i [berört land] av [företagets namn och adress] ([TARIC-
tilläggsnummer]). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."



TMD nr 51/2007

Omräkningskurser för valuta i april 2007
Tullstyrelsen fastställer följande omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor.
Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 1.4. - 30.4.2007 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa  omräkningskurser  används  också  vid  fastställande  av  fordons  beskattningsvärden  i  april  vid  omräkning  av
penningbelopp  som  angivits  i  utländsk  valuta.  Omräkningskurserna  används  vid  beskattning  av  fordon,  vars
bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under april 2007.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (esim. 1 EUR = 1,3242 USD).

Förenta staterna USD 1,3242

Kanada CAD 1,5309

Storbritannien GBP 0,6759

Sverige SEK 9,2674

Norge NOK 8,161

Danmark DKK 7,4192

Island ISK 86,16

Schweiz CHF 1,609

Japan JPY 156,03

Australien AUD 1,643

Hongkong HKD 10,1828

Sydafrika ZAR 9,4766

Saudiarabien SAR 4,91565

Marocko MAD 10,84885

Kuwait KWD 0,37945

Arabemiraten AED 4,8328



Singapore SGD 1,995

Indien INR 53,5935

Iran IRR 12269,43

Malaysia MYR 4,618

Kina CNY 10,2808

Thailand THB 41,93

Nya Zeeland NZD 1,8696

Tunisien TND 1,720217

Turkiet TRY 1,733

Egypten EGP 7,569

Ryssland RUB 32,12

Ungern HUF 245,28

Tjeckien CZK 27,588

Malta MTL 0,4173

Cypern CYP 0,5565

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,7049

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,8304

Slovakien SKK 32,89

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tullkodexen (EEG 2913/92) art. 35



Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 168 - 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/AL, 49/010/22.3.2007



TMD nr 52/2007

Säkerhetskrav för cigarettändare
Genom statsrådets förordning 780/2006 har säkerhetskraven gällande import av barnsäkra tändare trätt i kraft.

De allmänna säkerhetskraven på tändare ingår i standarden SFS-EN ISO 9994:2006. Separata krav på barnsäkerheten hos
tändare finns i standarden EN 13869:2002. Utöver barnsäkerhetskraven innehåller standarden testmetoder för tändare.

I samband med beslutet om barnsäkerhet förbjuds leksaksliknande cigarettändare, dvs. tändare som påminner om andra
föremål, t.ex. seriefigurer, leksaker, musikinstrument eller djur. Tändaren får inte heller ha blinkande lampor, rörliga delar
eller andra effekter.

Säkerhetskraven gäller vid import från den 11 mars 2007. Försäljning och saluhållande är förbjudet från den 11 maj 2007.

Förutsättningarna för att tändare skall få släppas ut på marknaden är följande:
- tändarna skall testas
- rapporten om testningen av barnsäkerheten och varuprovet på den testade modellen skall förvaras och visas upp för
myndigheten på begäran.
- på begäran skall för de behöriga myndigheterna intygas att alla tändare i partier som släpps ut på marknaden
överensstämmer med den modell som testats.
- om en tändarmodell ändras, skall en ny test utföras och en ny rapport skrivas.
- om den begärda dokumentationen inte visas upp för myndigheterna inom utsatt tid, skall import, försäljning och
saluhållande förbjudas.

JS/PKN, 47/010/20.3.2007



TMD nr 53/2007

Import av gödselfabrikat
En ny lag om gödselfabrikat (539/2006) trädde i kraft den 1 juli 2006. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om
gödselfabrikat (12/07) och förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat (13/07) trädde i kraft
den 15 mars 2007.

I 8 § (Godkända införselorter) 1 mom. i förordningen om tillsynen (13/07) bestäms att import av sådana gödselfabrikat och
råvaror som hör till tulltariffkapitel 05, 12, 26, 27, 28 och 31 är tillåten bara via de i bilaga III nämnda införselorterna. På
import av gödselfabrikat av animaliskt ursprung eller råvaror till sådana tillämpas också bestämmelserna om veterinär
gränskontroll.

Införselorterna enligt bilaga III är:
Björneborg, Brahestad, Eckerö, Fredrikshamn, Hangö, Helsingfors, Imatra, Ivalo, Karigasniemi, Karleby, Kotka, Lovisa,
Mariehamn, Nådendal, Niirala, Nuijamaa, Nystad, Raumo, Tammerfors, Torneå, Åbo, Vaalimaa, Vainikkala, Vanda, Vartius,
Vasa och Villmanstrand.

I paragrafens 4 mom. bestäms att en i 1 mom. avsedd gödselfabrikatsändning får inte överlåtas i fri rörelse förrän
Livsmedelssäkerhetsverket eller en av verket befullmäktigad kontrollör har meddelat tullkontoret på införselorten att
villkoren för importduglighet är uppfyllda.

Dessa nya bestämmelser påverkar Tullens nuvarande tillsynspraxis endast vad godkända införselorter gäller.

JS/PKN, 48/010/20.3.2007



TMD nr 54/2007

Undantag från ursprungsreglerna - tullkvoter; Saint
Pierre och Miquelon
Kommissionen har utfärdat ett beslut (2007/167/EY) om undantag från begreppet ursprungsprodukt när det gäller vissa
fiskeriprodukter från Saint Pierre och Miquelon (EUT L 76, 16.3.2007).

Med stöd av beslutet anses vissa fiskeriprodukter med varukod ex 0304 och ex 0305 (frysta filéer, fiskkött, saltade filéer och
hel saltad fisk) ha urspung i Saint Pierre och Miquelon, fastän produkterna tillverkats av icke-ursprungsmaterial. Produkterna
behöver således inte uppfylla villkoren enligt ursprungsreglerna i bilaga III till ULT-beslutet (2001/822/EG).

Undantaget tillämpas under förutsättningarna enligt beslutet på de produkter och mängder (årliga kvoter) som finns angivna i
bilagan till beslutet (bilagan nedan) och som importeras till gemenskapen från Saint Pierre och Miquelon under tiden 1.4.2007
- 31.3.2013.

För att få förmånsbehandling vid import skall man visa upp ett varucertifikat EUR.1 vars punkt 7 är försedd med
anteckningen "Derogation - Decision No 2007/167/EC".

Detta beslut tillämpas emellertid endast under tiden 1.4.2007 - 31.12.2011, eftersom giltighetstiden för det nuvarande
ULT-beslutet går ut den 31 december 2011.

Om en ny förmånsordning som ersätter det nuvarande ULT-beslutet antas skall tullkvotsbeslutet fortsätta att gälla till och
med giltighetstiden av den nya förmånsordningen, men skall upphöra att gälla senast den 31 mars 2013.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor och i fråga om kvoterna av Åbo tull, Kvoter och
rättelser.

SL/LL, 46/010/20.3.2007



TMD nr 55/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på grund av
obetalda räkningar:

Fr.o.m. Företagets namn FO-nummer Hemkommun Kundnummer

22.1.2007 Construction Timber Group Oy 1952548-0T0001 Joutseno 5401-9

15.3.2007 Optiexpo Oy 1061796-0T0001 Helsinki 8994-6

TF/TRH, 51/010/2.4.2007



TMD nr 56/2007

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 23 mars 2007 förordning (EG) nr 324/2007 (EUT nr L 85/2007) 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 27 mars 2007. Den tillämpas således på varor som
tullklareras den 16 april 2007 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.

MKi/HHS, 50/010/28.3.2007

Bilaga: EUT nr L 85; 27.3.2006, s. 6



TMD nr 57/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.1.2007):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

8528 59 90 30 - - - - Med ett diagonalmått av bildskärmen av
högst 48,5 cm och med ett bildskärmsformat
på 4:3 eller 5:4

0 x) p/st 1

x) Befrielse från tull t.o.m. den 31 december 2008.

Rådets förordning 301/2007, 19.3.2007, publicerad i Europeiska unionens officiella tidning L 81, 22.3.2007.

Nya varukoder, gäller fr.o.m 1.4.2007:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

7307 93 11 11 - - - - - För användning i vissa flygplanstyper
(TN003) (TN026):

7307 93 11 11 - - - - - - Avsända från Taiwan, Indonesien, Sri
Lanka eller Filippinerna

3,7; S:0 (EU001) 1, 5

7307 93 11 19 - - - - - - Andra 3,7; S:0 (EU001) 1, 5

7307 93 19 11 - - - - - För användning i vissa flygplanstyper
(TN003) (TN026):

7307 93 19 11 - - - - - - Avsända från Taiwan, Indonesien, Sri
Lanka eller Filippinerna

3,7; S:0 (EU001) 1, 5

7307 93 19 19 - - - - - - Andra 3,7; S:0 (EU001) 1, 5

7307 99 30 11 - - - - För användning i vissa flygplanstyper
(TN003) (TN026):

7307 99 30 11 - - - - - Avsända från Taiwan, Indonesien, Sri
Lanka eller Filippinerna

3,7; S:0 (EU001) 1, 5

7307 99 30 19 - - - - - Andra 3,7; S:0 (EU001) 1, 5



7307 99 90 11 - - - - För användning i vissa flygplanstyper
(TN003) (TN026):

7307 99 90 11 - - - - - Avsända från Taiwan, Indonesien, Sri
Lanka eller Filippinerna

3,7; S:0 (EU001) 1, 5

7307 99 90 19 - - - - - Andra 3,7; S:0 (EU001) 1, 5

7312 10 81 01 - - - - - - - Med anslutningar eller som färdiga
artiklar för civila luftfartyg:

7312 10 81 01 - - - - - - - - Avsända från Republiken Moldavien
eller Marocko

0 1, 5

7312 10 81 09 - - - - - - - - Andra 0 1

7312 10 83 01 - - - - - - - Med anslutningar eller som färdiga
artiklar för civila luftfartyg:

7312 10 83 01 - - - - - - - - Avsända från Republiken Moldavien
eller Marocko

0 1, 5

7312 10 83 09 - - - - - - - - Andra 0 1

7312 10 85 01 - - - - - - - Med anslutningar eller som färdiga
artiklar för civila luftfartyg:

7312 10 85 01 - - - - - - - - Avsända från Republiken Moldavien
eller Marocko

0 1, 5

7312 10 85 09 - - - - - - - - Andra 0 1

7312 10 89 01 - - - - - - - Med anslutningar eller som färdiga
artiklar för civila luftfartyg:

7312 10 89 01 - - - - - - - - Av stål:

7312 10 89 01 - - - - - - - - - Avsända från Republiken
Moldavien eller Marocko

0 1, 5

7312 10 89 05 - - - - - - - - - Andra 0 1

7312 10 89 09 - - - - - - - - Andra 0

7312 10 98 01 - - - - - - Med anslutningar eller som färdiga
artiklar för civila luftfartyg:

Varukoder som upphörde att gälla den 31 mars 2007:



7307 93 11 10 7307 93 19 10 7307 99 30 10 7307 99 90 10 7312 10 81 10 7312 10 83 10

7312 10 85 10 7312 10 89 10 7312 10 98 10

Textändringar, gäller fr.o.m. 1.1.2007:

8101 99 10 10 - - - - Stänger av volfram för svetselektroder, bestående av minst 94 viktprocent volfram,
även tillskurna i längd

8515 90 00 10 - - Volframsvetselektroder, inbegripet stänger av volfram för svetselektroder, bestående av
minst 94 viktprocent volfram, andra än sådana som erhållits enbart genom sintring, även
tillskurna i längd

Fotnotsförteckning

Textändringar
gäller fr.o.m. 16.3.2007:
TM 592
När det gäller berörda produkter som är avsedda för import till Dominikanska republiken inom ramen för kvoten för
2006/2007 enligt beslut 98/486/EG och som uppfyller villkoren i kapitel III, avsnitt 3, i förordning (EG) nr 1282/2006 bör
följande satser tillämpas:
a) Produkter med KN-nummer 0402 10 11 9000 och 0402 10 19 9000: 0,00 EUR/100 kg;
b) Produkter med KN-nummer 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 och 0402 21 99 9200:
0,00 EUR/100 kg.

gäller fr.o.m. 1.4.2007:
CD 155
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett äkthetscertifikat och en importlicens som erhållits
enligt de villkor som är föreskrivna i förordning (EG) nr 936/97 (EGT L 137) och efterföljande ändringar.

Nya fotnoter, gäller fr.o.m. 1.4.2007:
CD 501
För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291
till 300 i Kommissionens Förordning (EEG) nr. 2454/93 - EGT L 253 11.10.1993 s. 1 och efterföljande ändringar).
Bestämmelserna om användning för särskilda ändamål (artikel 291-300 i förordning (EEG) nr 2454/93) skall gälla i
tillämpliga delar.

CD 502
Krav på uppvisande av ett EUR.1-certifikat med påskriften "Derogation-Decision No 2007/167/EG" eller "Dérogation -
Décision No 2007/167/EG" vilket innebär avsteg från ursprungsreglerna (EGT L 76 s. 32).

Förfrågningar:
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101,
Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och
Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller
e-post: kayttotariffi@tulli.fi

Mki/LK, 52/010/2.4.2007



TMD nr 58/2007

Enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (KN)
gällande klassificering av varor
Kommissionen publicerade den 31 mars 2007 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 74 ett tillkännagivande (2006/C
74/05 ) om enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (klassificering av varor). Tillkännagivandet innehåller
ändringar till de förklarande anmärkningarna i Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 50, 28.2.2006,
sid. 1).

MKi/HHS, 54/010/4.4.2007

Bilaga: EUT C 74, 31.3.2007, s. 1-2



 TMD nr 59/2007

Ändringar av exportförfaranden från och med den 14 juni
2007
Den 14 juni 2007 kommer finska tullen att börja använda den första versionen av ett nytt exportsystem (ELEX). Tidsmässigt
anknyter detta första skede av förnyandet av exportsystemet till EU-medlemsländernas gemensamma tidtabell: före den 1 juli
2007 ansluter sig alla EU-medlemsländer till det nya ECS-systemet (Export Control System, medlemsländernas gemensamma
exportkontrollsystem). ECS-systemet innebär att exportuppgifterna skall skickas från exportlandet till utfartslandet via ett
meddelande, och att utfartsuppgifterna på motsvarande sätt skall skickas från utfartslandet till exportlandet. Det har inte varit
möjligt att förnya Finlands gamla exportsystem så att det skulle motsvara de nya kraven som föranleds av ändrade
datainnehåll och sändnings- och mottagningsegenskaper hos meddelandet, utan det nya ELEX-systemet behövs för detta
ändamål. Den största delen av de exportdeklarationer som lämnas in till finska tullen (särskilt all export i vilken
utfartstullkontoret enligt tullagstiftningen ligger i Finland) kommer dock att handläggas med hjälp av det gamla
exportsystemet.

Således inleds den 14 juni 2007 ett övergångsskede under vilket tullen använder två exportsystem. Det är meningen att det
gamla systemet skall slopas helt cirka ett och ett halvt år senare, i början av år 2009. Målsättningen är att nästan alla
deklarationer vid denna tidpunkt lämnas in till tullens ELEX-system elektroniskt. Det bör noteras att ELEX framför allt har
planerats med tanke på elektronisk deklaration. Det tar tid att fylla i uppgifter manuellt och uppgifterna skall matas in i
systemet före exportförsändelsens avgång. Detta förorsakar vissa utmaningar vad gäller säkrandet av smidiga förfaranden
under nämnda övergångsskede, då det nya systemet men inte ännu det elektroniska deklarationssättet används.

ECS-export förs in i det nya ELEX-systemet

Uppgifter om sådana exportvaror som lämnar Finland och vars utfartstullkontor enligt EU:s tullagstiftning ligger i ett annat
medlemsland (s.k. indirekt export) förs in i ELEX-systemet, förutom i följande fall:

- export enligt hemförtullningsförfarandet
- exportpartier för vilka transitering inleds i Finland (transiteringsförfarande per landsväg)
- exportpartier som skickas till utfartstullkontoret och förses med koden X i det manifest som används som
transiteringsdeklaration (transiteringsförfaranden i luft- och sjötrafik)
- viss export av jordbruksprodukter (export med exportbidrag och export med exportkrav)
- export av varor som omfattas av accisfrihetssystemet.

Export som skall föras in i det nya systemet är alltså all sådan indirekt export som inte hör till någon av de fyra ovan nämnda
grupperna (hädanefter: 'ECS-export').

Annan än ECS-export förs in i det gamla exportsystemet

Sådan s.k. direkt export där utfartstullkontoret ligger i Finland, samt export som enligt listan ovan inte hör till ECS
(hädanefter används uttrycket 'annan än ECS-export' som gemensam benämning) förs fortfarandet in i det gamla
exportsystemet. Observera att export på basis av ett enda transportavtal till tredje länder är direkt export och skall således
föras in i det gamla systemet. Det finns närmare anvisningar om detta i cirkulär 59/010/2007, som publicerats som
TMD-meddelande 60/2007.

Handlingar som åtföljer varorna

ECS-export

1. Exportföljedokument, på engelska Export Accompanying Document, EAD. (EAD-blanketten har publicerats i förordning
1875/2006 och den har placerats i tillämpningskodexens bilagor 45 C och D.)

Annan än ECS-export

- Vid direkt export:
2. Beroende på fallet det administrativa enhetsdokumentets (SAD-blankettens) 3:e sida, eller ett motsvarande
exportdokument, transiteringsdokument eller administrativt följedokument.

- Vid indirekt export:



3. Export enligt hemförtullningsförfarandet: det exportdokument som anges i hemförtullningstillståndet
4. Exportpartier för vilka transitering per landsväg inleds i Finland: transiteringsdokumentet
5. Exportpartier som skickas till utfartstullkontoret försedda med tillbörliga anteckningar (customs office of exit och koden
X) i det manifest som används som transiteringsdeklaration: manifestet
6. Export med exportbidrag och export med exportkrav: sidan 3 av SAD-blanketten samt T5-kontrolldokument.
7. Export av varor som omfattas av accisfrihetssystemet: administrativt ledsagardokument (AAD)

Bevis på att varan fysiskt lämnat gemenskapen

Som bevis på att varan lämnat gemenskapens område används fortsättningsvis ett bekräftat (stämplat) exportdokument eller
en T5-blankett. I de fall som nämns i punkt 4 och 5 i föregående stycke bekräftas exportdokumentet redan i samband med att
transiteringsförfarandet inleds.

Vid ECS-export skickar exporttullkontoret det bekräftade exportdokumentet på tjänstens vägnar till exportören eller
speditionsfirman efter att tullkontoret elektroniskt fått meddelande om utfart från ett annat medlemsland. Vid annan än
ECS-export skall kunden själv se till att intyget om utfarten kommer tillbaka, så som även hittills.

Att observera vid speditionsfirmors adb-förfarande: deklarationerna delas in i två grupper

De speditionsfirmor som använder adb-förtullning vid export (s.k. diskettförtullning) måste från och med den 14 juni 2007
följa nya regler. ECS- export skall tullklareras enligt det normala deklarationsförfarandet. Annan än ECS-export kan
fortfarande deklareras enligt reglerna för adb-förtullning enligt det förenklade deklarationsförfarandet.

1) Då varor deklareras till ett förfarande skall deklarationerna delas in i två grupper; ECS-export och annan än ECS-export.

2) I anknytning till det som nämns ovan får kompletterande deklarationer (på diskett, som bilaga till e-postmeddelande) inte
inkludera ECS-export som förts in i det nya ELEX-systemet. Kompletterande deklarationer skall alltså endast lämnas in för
annan än ECS-export.

Att observera vid all ECS-export: lämna in deklarationerna till tullen så tidigt som möjligt

Vid ECS-export bör man observera att uppgifterna i deklarationerna skall föras in i det nya ELEX-systemet före varornas
avgång. Med tanke på detta är det skäl att lämna in deklarationerna till tullen så fort de är färdiga, om möjligt i god tid innan
varorna befinner sig vid det avgångstullkontor som uppges för exportförsändelsen.

Dessa anvisningar tillämpas från och med den 14 juni 2007.

Övriga nya anvisningar och bestämmelser gällande exportförfaranden

- Nya anvisningar om ifyllande av det administrativa enhetsdokumentet (SAD-blanketten) har givits den
13 april 2007 genom cirkulär 56/010/2007 (TMD 61/2007)

Vissa ändringar har skett i de tidigare anvisningarna och bestämmelserna. Nu framhävs det speciellt att de nya bestämmelser
som har givits under åren 2004-2006 skall följas ännu mera noggrannt med anledning av att det nya systemet tas i bruk.
Alla koder som skall anges i deklarationer skall anges med noga iakttagande av anvisningarna.

Det bör också noteras att bestämmelserna i fråga gäller all export där SAD-blanketten används som deklarationshandling -
vare sig det handlar om normalt, förenklat eller ofullständigt deklarationsförfarande. Om SAD-blanketten används som
handling som åtföljer varan vid hemförtullningsförfarande rekommenderas det att de nya bestämmelserna följs, men det är
dock inte obligatoriskt. Handlingens datainnehåll baserar sig fortsättningsvis på de bestämmelser som anges i
hemförtullningstillståndet. Om hemförtullningstillståndet inte innehåller någon information gällande datainnehållet är det skäl
att begära anvsiningar om detta av det tulldistrikt som beviljat hemförtullningstillståndet. Om SAD-blanketten används som
kompletterande deklaration skall de nya bestämmelserna iakttas.

Vid ECS-export kan ofullständig exportdeklaration inte användas utan deklarationsuppgifterna skall alltid anges i sin helhet.
Vid annan än ECS-export kan uppgifterna fortfarande ges i en ofullständig deklaration enligt ifyllningsanvisningarna för
SAD-blanketten eller tillståndet till förenklat exportförfarande.

- Nya anvisningar som gäller utfartstullkontoret och avslutande av exportförfarandet

De första anvisningarna har Tullstyrelsen gett genom cirkulär 256/010/2007 (TMD 2/2007); dessa har kompletterats genom
cirkulär 59/010/2007 (TMD 60).



Varor som hänförs till exportförfarandet skall lämna gemenskapens område inom utsatt tid -
anvisningar ges senare

Enligt den nya bestämmelsen i tillämpningskodexen (EG 1875/2006, artikel 792b) måste varor som hänförts till
exportförtfarandet lämna EU:s område inom 90 dagar efter hänförandet. Medlemsländerna har inte ännu fått tillräckliga
praktiska anvisningar om hur bestämmelsen skall tillämpas. Tullstyrelsen kommer att ge tillämpningsanvisningar så fort
medlemsländerna kommit överens om saken.

JR/AH, 58/010/13.4.2007



  TMD nr 60/2007

Ändringar i tillämpningskodexen/ändringar gällande
exportförfarandet, Del 2
Detta cirkulär är en fortsättning på Tullstyrelsens cirkulär 256/010/2006 som publicerades i TMD-meddelandet 2/2007. I
detta cirkulär presenteras de ändringar som gäller exporttransporter i fall som gäller bestämmelsen om ett enda transportavtal,
transitering i luft- och sjötrafik samt transitering per landsväg.

Dessa anvisningar följs från och med den 2 maj 2007.

De lagrum som anges i texten hänvisar till tillämpningskodexen (EG 2454/93, EG 1875/06).

1. Betydelsen av bestämmelsen om ett enda transportavtal vid fastställande av utfartstullkontor -
tilläggsanvisningar

Tullstyrelsens cirkulär 256/010/2006 (TMD 2/2007, rubrik 2) gav anvisningar om ändringar gällande vissa anteckningar i
exportvarors handlingar vid tillämpning av bestämmelsen om ett enda transportavtal.

Tilläggsanvisningar
En tilläggsförutsättning för iakttagandet av bestämmelsen om ett enda transportavtal har stadgats. Punkten i fråga har
markerats med fet still i texten nedan.

Utfartstullkontoret vid export anses utgöras av det tullkontor som är behörigt på den plats där järnvägsbolag,
postmyndigheter, flygbolag eller rederier övertar varor för att enligt ett enda transportavtal transportera dem till ett område
utanför tullområdet, om exportören eller dennes ombud begär detta.
(den nya artikeln 793.2b samt TMD 78/2003)

Finska tullen har från och med den 26 december 2006 tillämpat en tolkning enligt vilken begäran har ansetts gjord, då de
kunder som tillämpar bestämmelsen om ett enda transportavtal  fortsatt sina tidigare förfarandeformaliteter (speciellt
uppvisande av transportdokumentet och anteckning av uppgift om utfartstullkontor). Från och med den 14 juni 2007 finns det
vidare en egen kod för denna begäran (anges i de förnyade ifyllningsanvisningarna för exportdeklarationen, cirkulär 56/010
/2007, publicerad som TMD-meddelande 61/2007).

För att trygga smidiga förfaranden rekommenderar Tullstyrelsen att kunderna fortsätter med sina tidigare förfaranden.

2. Ändring gällande bestyrkande av exportdeklaration /exportvaror angivna i förenklad
transiteringsdeklaration för flyg- och sjötrafik - tilläggsanvisningar

Anvisningarna nedan gavs genom cirkulär 256/010/2007 (TMD 2/2007, rubrik 3). De har kompletterats med Tullens interna
anvisningar i januari 2007. Nu specificeras saken ytterligare. Punkterna i fråga har markerats med fet still i texten:

Fastän transporten inte omfattas av endast ett transportavtal och utfartstullkontoret enligt exportförfarandet således inte kan
finnas redan på den första flygplatsen eller hamnen, skall exportdeklarationen emellertid under vissa förutsättningar bestyrkas
redan där.

Hittills har exportdeklarationens exemplar 3 åtföljt varorna under transporten utan att det bestyrkts.

Ändring: Om exportvarorna har skickats till det utfartstullkontor som anges i det manifest som används som
transiteringsdeklaration och varorna där har försetts med koden X (art. 445 och 448), skall exportdeklarationens exemplar
3 bestyrkas.

I dessa fall förses transportdokumentet inte med EXPORT-stämpel.
(den nya artikeln 793b.2).

Tilläggsanvisningar
Medlemsländerna har haft olika tolkningar om huruvida transiteringsmanifestet specifikt måste förses med en anteckning om
utfartstullkontoret, till exempel 'customs office of exit'. Tullstyrelsen har tillsvidare ansett att det räcker med att veta att
transporten tar slut på utfartsstället. Praktisk erfarenhet har dock visat att en tydligare tolkning är att manifestet skall förses
med en specifik anteckning.



Om anteckningen saknas skall exemplar 3 av exportdeklarationen skickas till den sista hamnen eller flygplatsen inom
gemenskapen för bekräftelse. Om anteckningen har gjorts skall exemplar 3 av exportdeklarationen bekräftas av
tullen vid avgångshamnen eller avgångsflygplatsen.

3. Ändringar gällande anteckningar i dokument för varor som exporteras genom transitering per
landsväg

Avgångstullkontoret för transiteringen skall bekräfta exemplar 3 av exportdeklarationen (stämpel på baksidan) och anteckna
EXPORT i följedokumentet. Vidare skall en hänvisning till transiteringshandlingen antecknas i exemplar 3 av
exportdeklarationen, och en hänvisning till exemplar 3 av exportdeklarationen/-deklarationerna skall antecknas i
transiteringshandlingen.

En EXPORT-anteckning och en hänvisning till exportdeklarationen/-deklarationerna i transiteringsdeklarationen (föregående
handling) har krävts redan från tidigare, men tidigare har det inte funnits något lagstadgat krav på en hänvisning till
transiteringsdeklarationen i exportdeklarationen (trots att man i praktiken har strävat efter att handla så).

Ändring: Transiteringsdeklarationens referens skall antecknas i exemplar 3 av exportdeklarationen. Kunden antecknar dessa
uppgifter och tullen bekräftar dem samtidigt som själva exportdeklarationen bekräftas (stämpel på baksidan).

Slutligen

Den faktiska tillämpningen av lagreformens mest betydande nya bestämmelser börjar i Finland först den 14 juni 2007 (trots
att de lagtekniskt sett trädde i kraft redan den 26 december 2006) då Finland ansluter sig till EU-ländernas nya gemensamma
exportkontrollsystem (ECS, Export Control System). Anvisningar gällande dessa ändringar ges i cirkulär 58/010/2007, som
publiceras samma dag som detta cirkulär i TMD nr 59/2007.

JR/AH, 59/010/13.4.2007



 

TMD nr 61/2007

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt
enhetsdokument (SAD-blankett)
I anvisningarna för ifyllande av tulldeklaration, senast publicerade i TMD nr 181/2004 och ändrade genom TMD 229/2004,
8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006 och 222/2006
görs ändringar som hänför sig till verställandet av kommissionens förordning 2286/2003 och införandet av ECS (Export
Controll System):

Exportdeklarationer

Vid ECS-export kan ofullständiga exportdeklarationer inte användas utan deklarationsuppgifterna måste alltid anges i sin
helhet. Vid annan än ECS-export kan ofullständiga deklarationer fortfarande avges så som i ifyllningsanvisningarna för
SAD-blanketten eller i tillståndet till förenklat exportförfarande fastställts. Begreppen ESC-export och annan än ESC-export
beskrivs i Tullstyrelsens cirkulär 58/010/2007 som publicerats i TMD 59/2007.

Ifyllningsanvisningen för fält 8 ändras:

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, anges koden 00200 i fält 8 och i fält 44 anges för varje varupost varupostens
mottagaruppgifter. En varupost kan ha endast en mottagare (Varorna som omfattas av en varukod delas vid
behov upp i flera varuposter).

Ifyllningsanvisningen för fält 15 ändras:

Uppgiften är frivillig i en ofullständig deklaration men obligatorisk när en kompletterande eller en fullständig
deklaration används.

Ange i a-delen koden (kodförteckning 0058) för det land från vilket varan ursprungligen avsänts eller avsänds
för export. Om exportören är etablerad i Finland, anges koden för Finland (FI), fastän varorna ursprungligen
avsänts från något annat medlemsland för export till Finland. B-delen lämnas tom.

Ifyllningsanvisningen för fält 18 ändras (tillägget i fet stil):

Ange, enligt vad som är känt, identifieringsuppgifter för det transportmedel på vilket varorna är lastade eller
kommer att lastas 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), vid
överlåtelse av förfinansierade varor till tullagerförfarandet och vid återexport av varor efter tullagringen anges
uppgiften inte. Transportmedlets nationalitet anges inte.

Ifyllningsanvisningen för fält 29 ändras:

Ange enligt CSRD-registret koden för det tullkontor genom vilket varorna förmodas lämna gemenskapens
tullområde. CSRD-registret är EU-kommissionens register på webbadressen http://europa.eu.int
/comm/taxation_customs/dds/sv/csrdhome.htm.

Koderna för finska tullkontor finns också i kodförteckning 0129. De tresiffriga koderna för tullkontor används
alltså inte längre.

Utfartstullkontor kan även vara något annat tullkontor än det tullkontor genom vilket varorna fysiskt lämnar



gemenskapen, se art. 793 i tillämpningskodexen och separata anvisningar, bl.a. TMD 78/2003.

Ifyllningsanvisningen för fält 30 ändras:

Ange med en kod enligt kodförteckning 0114 (kvalificerare för plats) den plats där varorna kan granskas. Om det
lager som angivits i fält 49 är detsamma som varornas förvaringsplats, behöver uppgiften inte anges här.

Uppgifterna i fält 31 kan inte längre anges för hela deklarationen i samband med den första varuposten, dvs.
ifyllningsanvisningen ändras:

I fältet anges:

a) containerns/containrarnas nummer, 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, NF och
NG) är uppgiften frivillig, i annat fall är det obligatoriskt att ange uppgiften.

c) antalet förpackningar eller antalet oförpackade varor. För bulkvaror anges uppgiften inte.

d) alla förpackningstyper för varukollin med koder (kodförteckning 0075)

e) varuslag, med vilket avses sedvanlig handelsbenämning. Benämningen skall anges tillräckligt exakt för att
varorna skall kunna identifieras och klassificeras.

(Samma uppgifter om förpackningar kan således gälla olika varuposter)

Ifyllningsanvisningen för fält 33 ändras (tillägget i fet stil):

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 (med
anknytning till t.ex. exportrestriktioner), samt de tilläggskoder som hänför sig till utbetalningen av
jordbrukspolitiskt exportbidrag (FEOGA).

Tilläggskoderna enligt Taric anges inte vid återexport eller vid export till passiv förädling.

I andra delfältet i fält 37 tas i bruk nationella förfarandekoder (kodförteckning 0027) som ändras på följande sätt:

a) koder som använts vid import används också i exportdeklarationer (nationella koder n1+a2)

Kod Förklaring

7SE Aktiv förädling enligt suspensionsystemet - export i förväg eller import efter export i förväg (MomsL 86a
§ 3 mom. 3 p.)

7UA Passiv förädling - sedvanligt tillståndsförfarande (vid import MomsL 90 §)

7UB Passiv förädling - förenklat tillståndsförfarande (vid import MomsL 90 §)

b) tillägg av gemenskapskoder (a1+n2)

Kod Förklaring



E51 Jordbruksprodukter för vilka exportbidrag söks med stöd av exportlicens (varor som omfattas av  bilaga I)

E52 Jordbruksprodukter för vilka exportbidrag söks med stöd av något annat än exportlicens (varor som
omfattas av  bilaga I)

E53 Jordbruksprodukter som exporteras i små mängder och för vilka exportbidrag söks med stöd av något
annat än exportlicens (varor som omfattas av bilaga I)

E61 Jordbruksprodukter för vilka exportbidrag söks med stöd av exportlicens (varor som inte omfattas av
bilaga I)

E62 Jordbruksprodukter för vilka exportbidrag söks med stöd av något annat än exportlicens (varor som inte
omfattas av bilaga I)

E63 Jordbruksprodukter som exporteras i små mängder och för vilka exportbidrag söks med stöd av något
annat än exportlicens (varor som inte omfattas av bilaga I)

F51 Export för militärt bruk

c) tillägg av nationella koder (n1+a2)

Kod Förklaring

7VA Temporär export (inte för förädling, återimport inom två år).

7VB Icke-kommersiella varor, t.ex. flyttgods och reklamvaror

7VD Lagliga betalningsmedel och värdepapper

7VE Monetär guld

7VF Varor avsedda för diplomatbruk eller liknande

7VG Nödhjälp till katastrofområden

7VH Mark- och skyddsutrustning, undervisningsmateriel o.d. för internationell flygtrafik

7VI Varor till finländska FN-trupper

7VJ Bränsle och smörjmedel som exporterats till utländska byggnadsobjekt samt reservdelar som används i
finländska arbetsmaskiner och transportmedel

7VK Adb-specialprogram



I fält 44 tas i bruk fyrställiga koder (an4) för handlingar (kodförteckning 0006), se bilaga 1. Längst till vänster i fältet anges
vid behov handlingens kod och därefter nummer och datum.

I fält 44 tas i bruk femställiga tilläggskoder (an5) för särskild upplysning (kodförteckning 0015). Längst till vänster i fältet
anges vid behov tilläggsuppgiften (text eller kod) och därefter tilläggskoden för särskild upplysning.

Kod Förklaring

FIXAN Villkorskod som hänför sig till Taric-nummer (an4). Villkorskoden har att göra med gemenskapens
restriktioner.

Exempel 1: I exportdeklarationen för varukod 84.12.90.20 anges antingen koden X002 (= varan åtföljs
av ett exporttillstånd som gäller produkter med dubbel användning) eller koden Y901 (= produkten ingår
inte i förteckningen över produkter med dubbel användning).

Exempel 2: I exportdeklarationen för varukod 37.04.00.10 anges antingen koden E012 (= exporttillstånd
för kulturföremål) eller koden Y903 (= varorna ingår inte i förteckningen över kulturföremål)

FIXBB Projektkod (tilldelad av tulldistriktet, an4)

FIXBC Fordonets tillverkningsnummer

FIXBS Exporttransport enligt ett enda transportavtal (endast tillläggskod för särskild upplysning anges)

FIXBT Begagnad vara (endast tilläggskod för särskild upplysning anges)

FIXBV Dag för återimport efter temporär export (ange datum)

FIXBU Delleverans för vilken tulldistriktet inte tilldelat projektkod (endast tilläggskod för särskild upplysning
anges)

FIXBZ Varan omfattas inte av nationella restriktioner. Ange texten som beskriver restriktionen, t.ex.

· varan är inte ett vapen, en vapendel eller förnödenhet som omfattas av lagstiftningen om skjutvapen

· varan har en CE-märkning

FIXCB Övergång till transiteringsförfarandet i exportlandet. Anges (endast tilläggskoden för särskild upplysning)
när det redan i samband med inlämning av exportdeklarationen är känt att varan kommer att hänföras till
transiteringsförfarandet innan den lämnar Finland.

FIXXX Annan tilläggsuppgift

Koder som används vid temporär export, passiv förädling och i samband med export i förväg vid aktiv förädling:

Kod Förklaring

FIXBH Tidsfrist för avslutande av förfarandet (datum)



FIXBJ Tullkontor som avslutar förfarandet (tullkontorets kod)

FIXBN Karaktär av förädling eller annan process (fri text)

FIXBP Förädlingsprodukter (KN-nummer och vid behov fri text)

FIXBQ Föreslagen identifieringsmetod (fri text)

Kod som används vid exportförfaranden med ekonomisk verkan:

Kod Förklaring

FIXAA Tullkontor som övervakar tullförfarandet med ekonomisk verkan (tullkontorets kod)

Ifyllningsanvisningen för fält 54 ändras:

Tulldeklarationen undertecknas av exportören eller det ombud som angivits i fält 14. Fyll i ort och datum samt
egenhändig underskrift och namnförtydligande, telefonnummer och/eller e-postadress. I fråga om juridiska
personer skall också undertecknarens ställning i företaget anges vid underskriften.

Alla tulldeklarationer

Vissa förfaranden har förutsatt att man skrivit en standardtext i SAD-fält 44. Också dessa texter ersätts med
gemenskapskoderna nedan (n5). Utöver koderna skrivs alltså ingen text i fältet.

00100 "Förenklat tillstånd". Ansökan i tulldeklarationen om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk
verkan (Art. 497.3 i Till).

10100 "Import med stöd av luftvärdighetsbevis". Tillfälligt upphävande av autonoma tullar (Art. 2.1 i förordning
(EG) nr 1147/2002)

10200 "AF/S-varor". Aktiv förädling (suspensionssystemet) avslutas (Art. 549.1 i TillK)

10300 "AF/S-varor, Handelspolitik". Aktiv förädling (suspensionssystemet) avslutas (handelspolitiska åtgärder)
(Art. 549.2 i TillK).

10400 "AF/R-varor". Aktiv förädling (restitutionssystemet) avslutas (Art. 550 i TillK).

10500 "TI-varor". Temporär import (Art. 583 i TillK)

30100 "Förenklad export" Ofullständig exportdeklaration (Art. 280.3 i TillK)

30200 "Förenklad export" + tillståndets nummer och namnet på det tullkontor som beviljat det.
Hemförtullningsförfarande (Art. 286.4 i TillK)



30300 "ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT -
JORDBRUKSBIDRAG TILLÄMPAS INTE." Export av jordbruksprodukter med stöd av användning för
särskilda ändamål (Art. 298 i TillK).

30400 "RET.EXP" Önskan att få tillbaka exemplar 3 (Art. 793.3 i TillK)

Ändringarna träder i kraft den 14 juni 2007.

Uppdaterade ifyllningsanvisningar för SAD-blankett finns på Tullens webbplats www.tulli.fi/se under Blanketter -
Tulldeklaration (SAD-blankett).

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga och Tullstyrelsens SAD-expert:

Tulldistrikt Export Import Transitering Tullagring

Östra Eija Vuorinen
tfn 020 492 5024

Airi Peutere
tfn 020 492 5021

Marika Valtonen
tfn 020 492 5041

Päivi Husu
tfn 020 492 7661

Norra Sirpa Keinänen
tfn 020 492 8031

Ritva Rasmus
tfn 020 492 8028

Topi Virkkala
tfn 020 492 8025

Ritva Rasmus
tfn 020 492 8028

Västra Minnaleena Lehikoinen
tfn 020 492 4063

Riitta Halme
tfn 020 492 4092

Kari Lauro
tfn 020 492 4055

Kerstin Reinikainen
tfn 020 492 4249

Åland Kari Niskala
tfn 020 492 6027

Carola Hartman-
Söderlund
tfn 020 492 6057

Tapani Sivén
tfn 020 492 6044

Ann-Catrin Nyholm
tfn 020 492 6052

Södra Merja-Riitta Leskio
tfn 020 492 1075

Leila Alasalmi
tfn 020 492 1063

Marjo Saastamoinen
tfn 020 492 1314

Heli Isometsä
tfn 020 492 1079

Tullstyrelsen Virpi Mäkinen, tfn 020 492 2475

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

JR/VHM, 56/010/12.4.2006

Bilaga: tmd061_liite.pdf: Koder för handling – exportdeklaration
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BILAGA 1 KODER FÖR HANDLING - EXPORTDEKLARATION

0006 HANDLINGAR - EXPORTDEKLARATIONER

I fält 40 Summarisk deklaration/tidigare handlingar används fortfarande nedan nämnda koder

Tidigare handlingar
235 Containerlista   
270 Godslista, lastspecifikation 
271 Packsedel   
325 Proformafaktura    
380 Handelsfaktura    
703 Speditörsfraktsedel    
704 Huvudkonossement    
705 Konossement    
720 Fraktsedel på järnväg   
722 SMGS-följesedel   
730 Vägtransportfraktsedel    
740 Flygfraktsedel    
741 Huvudflygfraktsedel    
750 Leveransavi (postpaket)    
760 Dokument för multimodal/kombinerad transport    
785 Fraktmanifest
787 Bordereau
820 T-deklarationsblankett    
821 T1-deklarationsblankett    
822 T2-deklarationsblankett    
823 Kontrollexemplar T5    
952 TIR-carnet    
955 ATA-carnet    
CLE Referens/datum för anteckning i bokföring
IF3 Informationsblad INF 3
IF8 Informationsblad INF 8
MNS Sjöfraktmanifest - förenklat förfarande (PortNet-ankomstnummer)  
T2F Deklaration för intern gemenskapstransitering - art. 340 c 1 i tillämpningskodexen  
T2M T2M-formulär (bilagorna 43-44 i tillämpningskodexen)  
ZZZ Övriga  

I fält 44 Bilagda handlingar tas i bruk nya koder för handling (inom parentes nämns den tidigare ko-
den som inte använts som sådan i detta SAD-fält)

Ursprungsintyg
D008 (17) Godkända exportörens fakturadeklaration  
N018 (18) Varucertifikat A.TR.1     
N954 (954) Varucertifikat EUR.1   

Äkthets- och kvalitetsintyg
A014 (HAT) Intyg för vissa hantverksprodukter (handicraft) 
A015 (SCT) Intyg för produkter av natursilke eller bomull vävda på handvävstol  
N003 (3) Kvalitetsintyg    
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Handlingar som hänför sig till priset /beräkning av beskattningsvärdet
3000 Gåvobok  
3009 (9) Prislista    
3315 (315) Köpekontrakt (projekt)  
3320 (320) Orderbekräftelse  
3381 (381) Kreditnota  
N325 (325) Proformafaktura    
N380 (380) Handelsfaktura    

Handlingar som hänför sig till förpackningar 
2010 (786) Fraktmanifest (specificerad) 
2270 (270) Godslista, lastspecifikation 
N235 (235) Containerlista   
N271 (271) Packsedel 
N785 (785) Fraktmanifest   
N787 (787) Bordereau (följesedel)   

Handlingar som hänför sig till tillstånd och tullförfaranden med ekonomisk verkan
7000 Tillstånd till återexport under tullkontroll    
7001 Tillstånd till osedvanligt exporttullkontor
7631 (631) Tillstånd till överföring till lager   
7JTL (JTL) Tillstånd till periodförtullning  
7KTL (KTL) Tillstånd till hemförtullning  
7RVL (RVL) Tillstånd att verka som registrerad acciskund  
7WWL (WWL) Tillstånd att verka som auktoriserad lagerhållare   
C019 (UJL) Tillstånd till passiv förädling   
C601 (601) Tillstånd till aktiv förädling  

INF-formulär
C603 (IF1) INF 1  
C604 (IF2) INF 2  
C606 (IF5) INF 5  
C607 (IF6) INF 6  
C608 (IF7) INF 7  
C610 (IF9) INF 9  

Handlingar som hänför sig till tulluppbörd
4000 Flyttningsbevis
4PML (PML) Beslut om förlängning av tidsfrist 
C626 (STT) Bindande klassificeringsbesked 
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Handlingar som hänför sig till restriktioner
C018 (VII) Intyg om överensstämmelse VI 1 och 2 
5001 Exporttillstånd för vapen (Inrikesministeriet)
5002 (2) Intyg om överensstämmelse   
5003 Nationellt exporttillstånd för kulturföremål (Museiverket)
5004 Exportillstånd för ozonförstörande ämnen (EU-kommissionen)
5005 Exporttillstånd enligt naturvårdslagen (Regional miljöcentral)
5006 Exporttillstånd för kärnämnen(Strålsäkerhetscentralen / Handels -och industri-

ministeriet)
5007 Exporttillstånd för försvarsmateriel (Försvarsministeriet)
5008 Säkerhetstillstånd för radioaktiva ämnen (Strålsäkerhetscentralen)
5009 Överföringsintyg för explosiva ämnen
5010 Tillstånd av polisen för privatpersoner till innehav av vapen och ammunition 
5011 Dokument för transport av farliga ämnen (VAK-kort)
5038 (38) Vaccinationsintyg 
5890 (890) Utredning över farliga ämnen  
5ELP (ELP) Identifikationsdokument (djurpass) 
5LUT (LUT) Ekointyg 
5REK (REK) Registrerad importör  
C400 (638) CITES-exporttillstånd 
C650 (978) Avfallstransporthandling 
E012 Exporttillstånd för kulturföremål (Förordning (EEG) nr 3911/92) (EU)
E990 Exporttillstånd enligt förordningen om tortyrredskap  
L116 (116) Kimberley-rådiamantintyg 
N851 (851) Sundhetscertifikat för växter   
N853 (853) Hälsointyg för djur   
X002 Exporttillstånd för produkter med dubbel användning (förordning (EG) nr 

1334/2000 jämte ändringar)
X035 Exporttillstånd för prekursorer

Övriga
1701 (701) Datoriserad transitering  (NCTS), MRN  
1743 (743) Speditörsflygfraktsedel (HAWB)  
1ZZZ (ZZZ) Övriga   
N710 (MNS) Sjöfraktmanifest - förenklat förfarande (PortNet-ankomstnummer)
N720 (720) Fraktsedel på järnväg   
N730 (730) Vägtransportfraktsedel    
N740 (740) Flygfraktsedel    
N741 (741) Huvudflygfraktsedel    
N820 (820) T-deklarationsblankett    
N821 (821) T1-deklarationsblankett    
N822 (822) T2-deklarationsblankett    
N823 (823) Kontrollexemplar T5    
N952 (952) TIR-carnet   



  TMD nr 62/2007

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Preliminär antidumpningstull på import av peroxosulfater (persulfater) med ursprung i Amerikas
förenta stater, Folkrepubliken Kina och Taiwan

Den preliminära antidumpningstull som införts genom kommissionens förordning (EG) nr 390/2007 (EUT nr L 97, 12.4.2007)
tas ut vid import av peroxosulfater med KN-nummer 2833 40 00 och ex 2842 90 80 (Taric-nummer 2842 90 80 20).

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 13 april 2007 och är följande:

Land Företag Anti-dump-
ningstull %

Taric-
tilläggsnr

Amerikas förenta
stater

E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware 10,6 A818

FMC Corporation, Tonawanda, New York 39,0 A819

Övriga företag 39,0 A999

Folkrepubliken Kina ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai 0 A820

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai 14,4 A821

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing 0 A822

Övriga företag 67,4 A999

Taiwan San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi 22,6 A823

Övriga företag 22,6 A999

Tillämpningen av de individuella tullsatserna för de kinesiska företag som nämns ovan förutsätter att en faktura som
uppfyller kraven i bilagan uppvisas.

För att varan skall få övergå till fri omsättning skall det ställas en säkerhet som motsvarar det belopp som fastställts för den
preliminära tullen. Förordningen tillämpas i sex månaders tid.

Nya åtgärder i EUT:s C-serie

- en partiell interimsöversyn har inletts vid import av vissa linor och kablar av järn eller stål (KN-nummer 7312 10 81, 7312
10 83, 7312 10 85, 7312 10 89 och 7312 10 98) med ursprung i Thailand (EUT nr C 66, 22.3.2007).

- en partiell interimsöversyn har inletts vid import av inspelningsbara cd-skivor (KN-nummer ex 8523 40 11) med ursprung i
Taiwan och Indien (EUT nr C 66, 22.3.2007).

Avslutade antidumpningsåtgärder



- antidumpningsförfarandet (undersökning) för import av pentaerytritol (KN-nummer 2905 42 00) med ursprung i
Folkrepubliken Kina, Ryska federationen, Republiken Turkiet, Ukraina och Amerikas förenta stater har avslutats. Inga nya
antidumpningsåtgärder har inletts (EUT nr L 94, 4.4.2007).

- den partiella interimsöversyn som tillämpas på import av syntetstapelfibrer av polyester (KN-nummer 5503 20 00) med
ursprung i Folkrepubliken Kina, Konungariket Saudiarabien, Republiken Vitryssland och Republiken Korea har avslutats. De
gällande antidumpningsåtgärderna (tull) ändras inte (EUT nr L 96, 11.4.2007).

Ändring av de antidumpningsåtgärder som tillämpas vid import av klädtyger av polyesterfilament
med ursprung i Folkrepubliken Kina (företaget har bytt namn)

Enligt kommissionens tillkännagivande har namnet på det företag som tidigare hette Shaoxing County Xingxin Textile Co.,
Ltd. ändrats till Xingxin Holding Group Co., Ltd vid tillämpning av antidumpningstull enligt rådets förordning nr 1487/2005
(TMD 162/2005) vid import av klädtyger av polyesterfilament (KN-nummer ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407
61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 och ex 5407 69 90) med ursprung i Kina. Taric-tilläggsnumret A617 ändras
inte (EUT nr C 76, 4.4.2007).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

EEK/MSR, 60/010/16.4.2007

BILAGA

En giltig affärsfaktura enligt artikel 1.3 i denna förordning måste innehålla en fakturadeklaration i följande
format, undertecknad av en tjänsteman vid det berörda företaget och försedd med företagets officiella stämpel:

1) Den anställdes namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

2) Följande förklaring: ”Jag intygar härmed att den [volym] persulfater som säljs på export till Europeiska
gemenskapenoch som avses i denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-
tilläggsnummer] i Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”



TMD nr 63/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade
Tulldistrikten underrättas om att följande upp gifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder:

Fr.o.m. Företagets namn FO-nummer Hemkommun Kundnr

4.4.2007 König-trans Logistics Oy 1492803-7T0001 Hamina 3487-6

TF/TRH, 55/010/4.4.2007

Tulldistrikten underrättas om att följande upp gifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på firmans
egen begäran:

Fr.o.m. Företagets namn FO-nummer Hemkommun Kundnr

28.2.2007 P. Kurkio Oy 0737396-9T0001 Pori 7113-4

28.2.2007 RTO-Tuonti Oy 0201982-1T0001 Helsinki 2830-8

1.3.2007 Tenka Oy 0222536-9T0001 Helsinki 1394-6

1.3.2007 Varsinais-Suomen Kalatukku
Oy

0856846-9T0001 Turku 3499-1

8.3.2007 Oy Ahlskog Ab 0216521-2T0001 Kronoby 6115-0

9.3.2007 Nevertex Oy 0625891-8T0001 Yli-Ulvila 6261-2

15.3.2007 EJ-Laukku Oy 0173228-9T0001 Varkaus 9106-6

21.3.2007 Haendig Finland Oy 0635575-0T0001 Lahti 8831-0

26.3.2007 John Nurminen Oy 0196259-4T0004 Helsinki 0158-6

31.3.2007 Efore Oy 0195681-3T0001 Espoo 5305-8

31.3.2007 Oy Gjerstad Ab 0722489-1T0001 Tuusula 1651-9

1.4.2007 Exel Logistics Oy 1053163-0T0001 Vantaa 1199-9

1.4.2007 Oy Mechelin Company Ab 0111452-8T0001 Helsinki 2555-1



1.4.2007 Rautaruukki Oyj 0113276-9T0005 Halikko 3329-0

1.4.2007 Rockwool a/s filia i Finland 1835620-8T0001 Espoo 5631-7

1.4.2007 Toyota Industrial Equipment
Finland Oy

1019662-5T0001 Vantaa 2637-7

5.4.2007 KM-Yhtymä Oy 0167975-6T0001 Joensuu 9142-1

ETY/TRH, 57/010/10.4.2007



TMD nr 64/2007

Omräkningskurser för valuta i maj 2007
Tullstyrelsen fastställer följande omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor.
Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 1.5. - 31.5.2007 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärden i maj vid omräkning av
penningbelopp som angivits i utländsk valuta. Omräkningskurserna används vid beskattning av fordon, vars
bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under maj 2007.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (esim. 1 EUR = 1,3526 USD).

Förenta staterna USD 1,3526

Kanada CAD 1,5286

Storbritannien GBP 0,6743

Sverige SEK 9,1816

Norge NOK 8,076

Danmark DKK 7,4236

Island ISK 85,44

Schweiz CHF 1,6304

Japan JPY 160,16

Australien AUD 1,6131

Hongkong HKD 10,4045

Sydafrika ZAR 9,32

Saudiarabien SAR 5,01895

Marocko MAD 10,8892

Kuwait KWD 0,38745

Arabemiraten AED 4,93445



Singapore SGD 2,0219

Indien INR 52,816

Iran IRR 12542,43

Malaysia MYR 4,6542

Kina CNY 10,4839

Thailand THB 43,47

Nya Zeeland NZD 1,8177

Tunisien TND 1,741433

Turkiet TRY 1,7156

Egypten EGP 7,7117

Ryssland RUB 32,472

Ungern HUF 243,7

Tjeckien CZK 27,642

Malta MTL 0,4173

Cypern CYP 0,5578

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6994

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,7638

Slovakien SKK 32,958

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tullkodexen (ETY 2913/92) art. 35
Tillämpningskodexen (ETY 2454/93) art. 168 - 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)



MA/JMM, 64/010/19.4.2007



TMD nr 65/2007

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i april 2007
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 april 2007, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre
månader som Europeiska centralbanken tillämpat i februari 2007 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 3,82 %
Danmark 3,99 %
Sverige 3,43 %
Storbritannien 5,57 %
Cypern 3,87 %
Lettland 5,61 %
Litauen 3,87 %
Malta 4,10 %
Polen 4,20 %
Slovakien 4,60 %
Tjeckien 2,59 %
Ungern –
Estland 3,94 %
Bulgarien 4,09 %
Rumänien 7,13 %

MA/AL, 65/010/19.4.2007



TMD nr 66/2007

Tullstyrelsens beslut om ibruktagande av fraktsedeln för
samtrafiken på järnväg mellan Finland och Ryssland som
transiteringsdokument vid förenklad järnvägstransitering

Tullstyrelsen Föreskrift

Dnr
53/010/07

Datum
3.4.2007

Författningsgrund
Tullkodexen, artikel 97 2.b
Tullagen, 4 § 2 mom.

 

 

Giltighetstid
Fr.o.m. 9.5.2007 tillsvidare

 

 

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, VR, kunder som
använder järnvägstrafik

 

 

Fraktsedeln för samtrafiken på järnväg mellan Finland och Ryssland kan från och med den 9 maj 2007 användas som
förenklat transiteringsdokument vid gemenskapstransitering i stället för SNTL-fraktsedeln för samtrafiken. SNTL-fraktsedeln
för samtrafiken tas helt ur bruk den 31 oktober 2007. Under övergångsperioden från den 9 maj 2007 till den 31 oktober 2007
kan båda ovan nämnda järnvägsfraktsedlar användas som transiteringsdokument vid förenklad järnvägstransitering.

TE/JR, 53/010/3.4.2007



TMD nr 67/2007

Ursprungskumulationen Pan-Europa-Medelhavet;
förklarande anmärkningar
De förklarande anmärkningarna till pan-euro-med-protokollen om ursprungsregler har publicerats som en förnyad
konsoliderad bestämmesle i EUT C 83, 17.4.2007.

Till dessa anmärkningar har nu tillsatts exempel som gäller artikel 17 och 22 om angivande av ursprung i EUR-MED-
ursprungsintyg då en sändning innehåller både:

1) produkter vilka har erhållit sitt ursprung på grundval av kumulation, och
2) produkter som har erhållit sitt ursprung på annan grundval.

I sådana fall måste varubeskrivningen tydligt skilja på varor som erhållit sitt ursprung på grundval av kumulation och varor
som erhållit sitt ursprung på annan grundval.

Exempel då varucertifikat EUR-MED används:

1. En exportör anger i fält 7 på ett varucertifikat EUR–-MED "Se fakturan". På fakturan kan exportören för varje varupost
därefter ange "Cumulation applied with . . . " eller "No cumulation applied",

under förutsättning att:

a) fakturanumren anges i fält 10 på varucertifikatet EUR–MED;
b) fakturorna och de eventuella åtföljande kommersiella dokumenten är varaktigt fästa på certifikatet innan detta uppvisas
för tullen, och

c) tullmyndigheterna har försett fakturorna och de eventuella åtföljande kommersiella dokumenten med ett stämpelavtryck
som förbinder dem med certifikatet; eller

2. En exportör anger i certifikatets fält 7 "Se fält 8" och anger i fält 8, jämte varubeskrivningen, "Cumulation applied with . . .
" eller "No cumulation applied"; eller

3. Två varucertifikat EUR–-MED utfärdas för de olika produktkategorierna:

a) ett för produkter som erhållit sitt ursprung på grundval av kumulation, och på detta anges i fält 7 "Cumulation applied
with...";
b) ett annat för produkter som har erhållit sitt ursprung på någon annan grundval än kumulation, och på detta anges i fält 7
"No cumulation applied".

Exempel då EUR-MED-fakturadeklaration används:

I de fall EUR-MED-ursprungsintyget upprättats på en faktura (EUR-MED-fakturadeklaration) som innehåller en förteckning
över varorna måste "Cumulation applied with . . . " eller "No cumulation applied" anges vid/bredvid varje vara som anges i
fakturan.

I de fall EUR-MED-ursprungsintyget upprättats på dokument som inte innehåller en förteckning över varorna (till exempel på
ett separat blad som tillhör fakturan) skall dessa dokument kompletteras med frasen ”"Se fakturan"”. En exportör kan sedan
för alla varor i fakturan ange "Cumulation applied with . . . " eller "No cumulation applied".

Dessa exempel för de förklarande anmärkningarna gäller också försändelser som innehåller varor med ursprung i två eller
flera länder.

Gemenskapens ISO-Alpha-kod, dvs. "EU" har också tillsatts till de förklarande anmärkningarna. Enligt de förklarande
anmärkningarna godkänns också förkortningarna EEC, EC, CEE och CE fortsättningsvis.

Mera information i ärendet ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 61/010/18.4.2007



TMD nr 68/2007

Tilläggsimporttullar på vissa varor med ursprung i USA
Den 1 maj 2005 infördes tilläggsimporttullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater. Från och
med den 1 maj 2007 uppbärs tilläggsimporttullen på 15 % på varor som klassificeras enligt de KN-nummer som räknas upp i
bilaga I till bifogade förordning. Kommissionen justerar årligen tilläggsimporttullens storlek och/eller förordningens
produktomfång och ändrar dem vid behov. Bilaga II till förordningen innehåller en förteckning över KN-numren för de
produkter som skall justeras. Produktomfånget ändrades senast den 1 maj 2006.

Tilläggsimporttull uppbärs inte på varor som tillagts till bilaga I
- för vilka en importlicens med tullbefrielse eller tullnedsättning utfärdats innan förordningen trädde i kraft, eller
- för vilka det kan bevisas att de redan hade avsänts till gemenskapen den dag då denna förordning börjar tillämpas, och
vilkas bestämmelseort inte kan ändras.

Förordningar:
Rådets förordning (EG) nr 673/2005, EUT L 110/30.4.2005, Tmd 83/6.5.2005
Kommissionens förordning (EG) nr 632/2006, EUT L 111/25.4.2006, Tmd 93/5.5.2006
Kommissionens förordning (EG) nr 409/2007, EUT L 100/17.4.2007

Mera information
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101,
e-post namn.efternamn@tulli.fi

Mki/LK, 62/010/18.4.2007

Bilaga: tmd068_bilaga.pdf: EUT L 100, 17.4.2007, s. 16–19



KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 409/2007

av den 16 april 2007

om ersättning av bilagorna I och II till rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av
tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 673/2005 av den
25 april 2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa
produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (1), särskilt
artikel 3, och

av följande skäl:

(1) Eftersom Förenta staterna inte gjort the Continued
Dumping and Subsidy Offset Act (nedan kallad ”lagen
om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna
subventioner”) förenlig med landets skyldigheter enligt
WTO-avtalen, infördes genom förordning (EG) nr
673/2005 en tilläggstull i form av en värdetull på
15 % på import av vissa produkter med ursprung i För-
enta staterna från och med den 1 maj 2005. I enlighet
med tillståndet från WTO att upphäva tillämpningen av
de tullmedgivanden som beviljats Förenta staterna skall
kommissionen årligen anpassa de upphävda medgivande-
nas omfattning så att de motsvarar omfattningen av de
upphävda eller minskade förmåner som lagen om kom-
pensation för fortsatt dumpning och bibehållna subven-
tioner orsakat gemenskapen vid den tidpunkten.

(2) Utbetalningarna inom ramen för lagen om kompensation
för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner under
det senaste år för vilket uppgifter är tillgängliga avser
tilldelning av intäkter från antidumpnings- och utjäm-
ningstullar som tagits ut under budgetåret 2006 (1 okto-
ber 2005–30 september 2006). På grundval av de upp-
gifter som offentliggjorts av United States’ Customs and
Border Protection (Förenta staternas tull- och gräns-
skyddsmyndighet) beräknas den skada som gemenskapen
vållats genom upphävande eller minskning av förmåner
uppgå till 81,19 miljoner US-dollar.

(3) Eftersom omfattningen av de upphävda eller minskade
förmånerna har ökat, och därmed också omfattningen
av de medgivanden som bör upphävas, bör de första
32 produkterna i förteckningen i bilaga II till förordning
(EG) nr 673/2005, senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 632/2006, läggas till i bilaga I till den
förordningen.

(4) Verkningarna av en tilläggsimporttull, i form av en vär-
detull på 15 % på importen av produkter med ursprung i

Förenta staterna i den ändrade bilaga I, motsvarar under
ett år ett handelsvärde av högst 81,19 miljoner US-dollar.

(5) I artikel 6.1 och 6.2 i förordning (EG) nr 673/2005
föreskrivs särskilda undantag från tilläggstullen. Eftersom
vissa villkor måste vara uppfyllda innan den dag då be-
stämmelserna i förordning (EG) nr 673/2005 träder i
kraft eller börjar tillämpas för att dessa undantag skall
vara tillämpliga, kan de i praktiken inte tillämpas på
import av de 32 produkter som nu läggs till i bilaga I.
Särskilda bestämmelser bör därför antas så att dessa un-
dantag kan bli tillämpliga på import av dessa produkter.

(6) För att undvika kringgående av tilläggstullen bör denna
förordning träda i kraft samma dag som den offentlig-
görs.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är fören-
liga med yttrandet från kommittén för handelsrepressa-
lier.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 673/2005 skall ersättas med
bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilaga II till förordning (EG) nr 673/2005 skall ersättas med
bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

1. Produkter för vilka en importlicens med tullbefrielse eller
tullnedsättning utfärdats före den dag då denna förordning trä-
der i kraft bör inte omfattas av tilläggstull förutsatt att de klas-
sificeras enligt ett av följande KN-nummer (2): 4803 00 31,
4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10,
6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10,
6110 30 10, 6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30,
6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99,
6110 20 99, 6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00,
6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10,
6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00,
6105 10 00, 6205 20 00 och 9406 00 11.

SVL 100/16 Europeiska unionens officiella tidning 17.4.2007

(1) EUT L 110, 30.4.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom kommis-
sionens förordning (EG) nr 632/2006 (EUT L 111, 25.4.2006, s. 5).

(2) Beskrivningen av produkter som klassificeras enligt dessa nummer
återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87
(EGT L 256, 7.9.1987, s. 1), ändrad genom förordning (EG)
nr 493/2005 (EUT L 82, 31.3.2005, s. 1).



2. Produkter för vilka det kan bevisas att de redan hade
avsänts till gemenskapen den dag då denna förordning börjar
tillämpas, och vilkas bestämmelseort inte kan ändras, skall inte
omfattas av tilläggstullen förutsatt att de klassificeras enligt ett
av följande KN-nummer (1): 4803 00 31, 4818 30 00,
4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10,
6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10, 6110 30 10,
6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90,
6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99,
6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00, 6404 11 00,
6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00,

6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00, 6105 10 00,
6205 20 00 och 9406 00 11.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig-
görs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 16 april 2007.

På kommissionens vägnar
Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen

SV17.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 100/17

(1) Beskrivningen av produkter som klassificeras enligt dessa nummer
återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87
(EGT L 256, 7.9.1987, s. 1), ändrad genom förordning (EG)
nr 493/2005 (EUT L 82, 31.3.2005, s. 1).



BILAGA I

De produkter som omfattas av tilläggstullarna identifieras genom sitt åttasiffriga KN-nummer. Beskrivningen av produkter
som klassificeras enligt dessa nummer återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om
tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
493/2005 (2).

4820 10 90

4820 50 00

4820 90 00

4820 30 00

4820 10 50

6204 63 11

6204 69 18

6204 63 90

6104 63 00

6203 43 11

6103 43 00

6204 63 18

6203 43 19

6204 69 90

6203 43 90

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6301 40 10

6301 30 10

6301 30 90

6301 40 90

4818 50 00

9009 11 00

9009 12 00

8467 21 99

4803 00 31

4818 30 00

4818 20 10

9403 70 90

6110 90 10

6110 19 10

6110 19 90

6110 12 10

6110 11 10

6110 30 10

6110 12 90

6110 20 10

6110 11 30

6110 11 90

6110 90 90

6110 30 91

6110 30 99

6110 20 99

6110 20 91

9608 10 10

6402 19 00

6404 11 00

6403 19 00

6105 20 90

6105 20 10

6106 10 00

6206 40 00

6205 30 00

6206 30 00

6105 10 00

6205 20 00

9406 00 11

SVL 100/18 Europeiska unionens officiella tidning 17.4.2007

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) EUT L 82, 31.3.2005, s. 1.



BILAGA II

Produkterna i denna bilaga identifieras genom sina åttasiffriga KN-nummer. Beskrivningen av produkter som klassificeras
enligt dessa nummer återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87, ändrad genom förordning (EG)
nr 493/2005.

9406 00 38

6101 30 10

6102 30 10

6201 12 10

6201 13 10

6102 30 90

6201 92 00

6101 30 90

6202 93 00

6202 11 00

6201 13 90

6201 93 00

6201 12 90

6204 42 00

6104 43 00

6204 49 10

6204 44 00

6204 43 00

6203 42 31

6204 62 31

SV17.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 100/19



TMD nr 69/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.4.2007):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

0304 29 99 91 - - - - - Annan:

0304 29 99 91 - - - - - - Av gråsej, sandskädda eller tunga 11,4 1, 5

0304 29 99 99 - - - - - - Annan 11,4 1, 5

0304 99 99 92 - - - - - - - Av gråsej 7,5 1, 5

0703 90 00 00 - Purjolök och lök av andra Allium-arter:

0703 90 00 20 - - Lök av andra Allium-arter 10,4 1, 5

0703 90 00 80 - - Andra 10,4 1, 5

0710 80 95 60 - - - Vitlök och Allium ampeloprasum 14,4 1, 5

0710 90 00 00 - Blandningar av grönsaker:

0710 90 00 10 - - Blandningar av grönsaker innehållande vitlök
och Allium ampeloprasum

14,4 1, 5

0710 90 00 90 - - Andra 14,4 1

0711 90 80 00 - - - Andra slag:

0711 90 80 30 - - - - Vitlök och Allium ampeloprasum 9,6 1, 5

0711 90 80 80 - - - - Andra slag 9,6 1

0711 90 90 00 - - Blandningar av grönsaker:

0711 90 90 10 - - - Blandningar av grönsaker innehållande vitlök
och Allium ampeloprasum

12,0 1, 5



0711 90 90 90 - - - Andra slag 12,0 1

0712 90 90 10 - - - Torkad vitlök och Allium ampeloprasum och
blandningar av torkade grönsaker innehållande
vitlök och/eller Allium ampeloprasum

12,8 1, 5

7307 99 30 11 - - - - För användning i vissa flygplanstyper
(TN003) (TN026):

7307 99 30 11 - - - - - Med en största ytterdiameter av högst
609,6 mm:

7307 99 30 11 - - - - - - Avsända från Taiwan, Indonesien, Sri
Lanka eller Filippinerna

3,7; S:0 (EU001) 1, 5

7307 99 30 19 - - - - - - Andra 3,7; S:0 (EU001) 1, 5

7307 99 30 20 - - - - - Andra 3,7 1, 5

7307 99 90 11 - - - - För användning i vissa flygplanstyper
(TN003) (TN026):

7307 99 90 11 - - - - - Med en största ytterdiameter av högst
609,6 mm:

7307 99 90 11 - - - - - - Avsända från Taiwan, Indonesien, Sri
Lanka eller Filippinerna

3,7; S:0 (EU001) 1, 5

7307 99 90 19 - - - - - - Andra 3,7; S:0 (EU001) 1, 5

7307 99 90 20 - - - - - Andra 3,7 1, 5

7312 10 81 01 - - - - - - - Med anslutningar eller som färdiga
artiklar för civila luftfartyg:

7312 10 81 01 - - - - - - - - Av stål:

7312 10 81 01 - - - - - - - - - Avsända från Republiken Moldavien
eller Marocko

0 1, 5

7312 10 81 05 - - - - - - - - - Andra 0 1, 5

7312 10 81 09 - - - - - - - - Andra 0 1

7312 10 83 01 - - - - - - - Med anslutningar eller som färdiga
artiklar för civila luftfartyg:

Undernummer 0304 29 99 90 upphörde att gälla 31.3.2007



Nya undernummer, gäller fr.o.m. 13.4.2007:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;

K; S

Extra

mängd-

enhet

2842 90 80 20 - - - Kalium(peroximonosulfat)sulfat 5,5

2842 90 80 80 - - - Andra 5,5

Undernummer 2842 90 80 90 upphörde att gälla 12.4.2007

Textändring, gäller fr.o.m. 1.1.2005:

0812 90 98 11 - - - Frukter och bär enligt nr 0803, 0804 10, 0805 40, 0810 20 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810
50, 0810 60, 0810 90 70 och 0810 90 95:

Fotnotsförteckning

Nya fotnoter
gäller fr.o.m. 1.4.2007:
TN 080
Även varuslag där ordet "vitlök" endast är en del av beskrivningen skall omfattas. Dessa kan omfatta, men är inte begränsade
till "solovitlök", "elefantvitlök", "enklyftsvitlök" eller "jumbovitlök".

gäller fr.o.m. 13.4.2007:
CD 506
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 befattning vid det företag som utfärdat fakturan.
2. Följande förklaring: "Jag intygar härmed att den [volym] persulfater som säljs på export till Europeiska gemenskapen och
som avses i denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i Kina. Jag försäkrar att
uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."
Datum och namnteckning.
Om någon sådan faktura inte uppvisas skall den tullsats som gäller för andra företag tillämpas.

Texten i följande fotnoter ändras:
CD 280
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens i enlighet med bestämmelserna i
förordning (EEG) nr 341/2007 (EGT L 90).

CD 457
För övergång till fri omsättning erfordras att en importlicens AGRIM uppvisas, som utfärdats i enlighet med förordning (EG)
nr 341/2007 (EGT L 90).

Förfrågningar:
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101,
Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och
Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller
e-post: kayttotariffi@tulli.fi

Mki/LK, 63/010/18.4.2007



TMD nr 70/2007

M-blankett som används vid export av produkter som
omfattas av systemet med exportbidrag
M-blanketten som används vid export av produkter som omfattas av systemet med exportbidrag (FEOGA) och tilläggsbladet
för den revideras med anknytning till att ett nytt landsbygdsverk inleder sin verksamhet och att ändringar har gjorts i det
svenskspråkiga enhetsdokumentet (SAD-blankett).

Blanketten används från och med den 1 maj 2007, men gamla blanketter enligt Tullstyrelsens meddelande 158/1997 (cirkulär
19/420/4.6.1997) kan användas till och med slutet av år 2007.

Mallen för M-blanketten motsvarar nästan helt sidan 1 av det administrativa enhetsdokumentet (SAD-blankett) med
undantag av följande:

· namnet EUROPEISKA GEMENSKAPEN/ANSÖKAN OM EXPORTBIDRAG
· texten LANDSBYGDSVERKETS EXEMPLAR
· bokstaven M i stället för sidnumret
· text för fält 13: Bidragskod
· text för fält 36: T-status

Baksidan av blanketten är tom.

Blankettmodellerna finns som bilaga nedan. Färgen på blankettpappret är grön och tryckfärgen svart. Pappret väger 56 g CB
och är helt självkopierande. Det finns ingen färgad rand i blankettens högra kant.

Blanketten lämnas in till tullmyndigheten som översta blad i det blankettset som används som exporttulldeklaration. Mera
upplysningar ges när Tullen övergår till elektronisk deklarering.

Landsbygdsverket fastställer ifyllningsanvisningar för blanketten (Anvisningar för ansökan om exportbidrag för
jordbruksprodukter). Utöver de uppgifter som behövs för systemet med exportbidrag skall också övriga uppgifter för
exportdeklarationen anges för att samtidigt bruk av blanketterna skall vara möjligt.

Tullkontoren säljer både finsk- och svenskspråkiga blankettset med fyra sidor som innehåller Landsbygdsverkets blankett och
sidorna 1, 2 och 3 för tulldeklaration för exportvara. Företagen kan också själva låta trycka blankettsetet på önskat tryckeri.
Då kan setet utökas med de tilläggsblad som företaget eventuellt behöver. M-blanketten kan också skrivas ut på
självkopierande grönt papper med en laserskrivare.

En ändring av det papper som används för utskrift till vitt papper ät på gång, upplysningar om den ges senare. En blankett i
pdf-format som kan fyllas i på Tullens webbplats (www.tulli.fi) och skrivas ut på självkopierande papper med en laserskrivare
är avsedd att skapas så snart som möjligt efter ändringen.

Mera information fås av tulldistriktens FEOGA-kontaktpersoner.

JR/VHM, 66/010/25.4.2007

Bilagorna: tmd070_huvudb.pdf, Huvudblad och tilläggsblad



  A AVSÄNDNINGS-/EXPORTTULLKONTOR

 2 Avsändare/Exportör  Nr

 3 Blanketter  4 Lastspec

 5 Varuposter  6 Antal kollin  7 Referensnummer

 8 Mottagare  Nr  9 Ekonomiskt ansvarig  Nr

 10 Första  best  11 Handelsland  13 Bidgragskod

 land  

 14 Deklarant/Ombud  Nr  15 Avsändnings-/Exportland  15 Avs-/Expl  Kod  17 Bestland Kod

 a  b  a  b
 16 Ursprungsland  17 Bestämmelseland

 18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången  19 Cont  20 Leveransvillkor

 21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen  22 Valuta och fakturerat totalbelopp  23 Växelkurs  24 Transaktionens

  art

 25 Transportsätt  26 Transportsätt  27 Lastningsplats  28 Finansiella upplysningar och bankdata

 vid gränsen  inrikes

 29 Utfartstullkontor  30 Godsets förvaringsplats

 Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag  32 Varup  33 Varukod

 Nr

 34 Ursprland Kod  35 Bruttovikt (kg) 36 T-status

 a  b
 37 F Ö R F A R A N D E  38 Nettovikt (kg)  39 Kvot

 40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

 41 Extra mängdenheter

SU Kod

 46 Statistiskt värde

 Slag  Beskattningsgrund  Tullsats  Belopp  BS  48 Uppskjuten betalning  49 Identifiering av lager

 B RÄKENSKAPSMÄSSIGA UPPLYSNINGAR

 Total:

 50 Huvudansvarig  Nr  Underskrift:  C AVGÅNGSTULLKONTOR

 Ombud:

 Ort och datum:

 Kod  53 Bestämmelsetullkontor (och land)

     Gäller inte för

 Stämpel:  54 Ort och datum:

     Resultat:

     Plomber:      Antal:  Deklarant/Ombud, namn och underskrift:

     märke:

     Tidsfrist    (datum):

     Underskrift:

M

M
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31 Kolli och
      varu-
      beskrivning

44 Särskilda 
      upplysn/
      Bilagda 
      handlingar/
      Certifikat och 
      tillstånd

47 Avgifts-
      beräkningar



  A AVSÄNDNINGS-/EXPORTTULLKONTOR

 1 D E K L A R A T I O N

 2 Avsändare/Exportör  Nr

C BIS 
 3 Blanketter

 Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag  32 Varup  33 Varukod

 Nr

 34 Ursprland Kod  35 Bruttovikt (kg) 36 T-status

 a  b
 37 F Ö R F A R A N D E  38 Nettovikt (kg)  39 Kvot

 40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

 41 Extra mängdenheter

SU Kod

 46 Statistiskt värde

 Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag  32 Varup  33 Varukod

 Nr

 34 Ursprland Kod  35 Bruttovikt (kg) 36 T-status

 a  b
 37 F Ö R F A R A N D E  38 Nettovikt (kg)  39 Kvot

 40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

 41 Extra mängdenheter

SU Kod

 46 Statistiskt värde

 Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag  32 Varup  33 Varukod

 Nr

 34 Ursprland Kod  35 Bruttovikt (kg) 36 T-status

 a  b
 37 F Ö R F A R A N D E  38 Nettovikt (kg)  39 Kvot

 40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

 41 Extra mängdenheter

SU Kod

 46 Statistiskt värde

 Slag  Beskattningsgrund  Tullsats  Belopp  BS  Slag  Beskattningsgrund  Tullsats  Belopp  BS

Total första varuposten: Total andra varuposten:

 Slag  Beskattningsgrund  Tullsats  Belopp  BS  Slag  Belopp  BS

 C AVGÅNGSTULLKONTOR

Total tredje varuposten: Summa:

M

M Landsbygdsverkets exemplar

EUROPEISKA GEMENSKAPEN/ANSÖKAN OM EXPORTBIDRAG

SUMMERING←
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      tillstånd



TMD nr 71/2007

Slutgiltig antidumpningstull på import av frysta
jordgubbar med ursprung i Folkrepubliken Kina
Den slutgiltiga antidumpningstull som införts genom rådets förordning (EG) nr 407/2007 (EUT nr L 100, 17.4.2007) tas ut vid
import av frysta jordgubbar enligt KN-nummer 0811 10 11, 0811 10 19 och 0811 10 90.

Den tillämpliga antidumpningstullen är för ett kinesiskt företag följande:

Företag Slutgiltig tull
%

Taric-tilläggsnr

Yantai Yongchang Foodstuff 0,0 A779

För övriga företag (Taric-tilläggsnummer A999) skall den slutgiltiga antidumpningstullen vara ett belopp motsvarande
skillnaden mellan det minimiimportpris som fastställs i tabellen nedan och nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull, om
det senare priset är lägre än det förra. Ingen tull skall tas ut i de fall där nettopriset fritt gemenskapens gräns är lika med eller
högre än det motsvarande minimiimportpris som fastställs i tabellen nedan.

För tillämpningen av ovan nämnda tull skall det minimiimportpris som fastställs i kolumn 2 i tabellen nedan gälla. Om det vid
kontroll efter importen konstateras att det nettopris fritt gemenskapens gräns som faktiskt betalats av den första oberoende
kunden i gemenskapen (priset efter import) är lägre än det nettopris fritt gemenskapens gräns, före tull, som framgår av
tulldeklarationen, och priset efter import är lägre än minimiimportpriset skall den fasta antidumpningstull som anges som
lämplig i kolumn 3 eller 4 i tabellen nedan tillämpas, såvida inte tillämpningen av den fasta tull som anges som lämplig i
kolumn 3 eller 4 plus priset efter import leder till ett belopp (det pris som faktiskt betalats plus fast tull) som är lägre än det
minimiimportpris som anges i kolumn 2 i tabellen nedan. I så fall skall ett tullbelopp motsvarande skillnaden mellan det
minimiimportpris som anges i kolumn 2 i tabellen nedan och priset efter import gälla. Om sådan fast antidumpningstull tas ut
retroaktivt skall den tas ut med avdrag för eventuell tidigare erlagd antidumpningstull, beräknad på grundval av
minimiimportpriset.

KN-nummer och beredning av
jordgubbarna

Minimi-
importpris
EUR/ton

produktvikt
netto

Fast tull EUR/ton
produktvikt netto, som

skall tillämpas på
Dandong Junao Foodstuff

(Taric-tilläggsnummer
A780)

Fast tull EUR/ton
produktvikt netto, som skall

tillämpas på
övriga företag

(Taric- tilläggsnummer
A999)

Jordgubbar (även ångkokta eller kokta i
vatten, frysta, med tillsats av socker eller
annat sötningsmedel) med ett sockerinnehåll
av mer än 13 % viktprocent (KN-nummer
0811 10 11)

496,8 62,6 169,9

Jordgubbar (även ångkokta eller kokta i
vatten, frysta, med tillsats av socker eller
annat sötningsmedel) med ett sockerinnehåll
av mindre än 13 % viktprocent (KN-nummer
0811 10 19)

566,3 71,3 193,7

Jordgubbar (även ångkokta eller kokta i
vatten, frysta, utan tillsats av socker eller
annat sötningsmedel) (KN-nummer 0811 10
90)

598 75,3 204,5I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller skall betalas därför
fördelas vid fastställandet av tullvärdet, i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (1), skall
antidumpningstullbeloppet, beräknat på grundval av ovan nämnda tullbelopp, minskas med en procentsats som motsvarar
fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller skall betalas.



De belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminära antidumpningstullar enligt kommissionens förordning (EG) nr
1551/2006 (se TMD nr 199/2006) återbärs.

Förordningen trädde i kraft den 18 april 2007.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

EEK/MSR, 67/010/27.4.2007



TMD nr 72/2007

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 25 april 2007 förordning (EG) nr 455/2007 (EUT nr L 85/2007) 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 april 2007. Den tillämpas således på varor som
tullklareras den 16 maj 2007 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.

MKi/HHS, 50/010/28.3.2007

Bilaga: EUT nr L 109; 26.4.2007, s. 31



 TMD 73/2007

Antidumpningsåtgärder
Fortsatt uppbörd av slutlig antidumpningstull vid import av ammoniumnitrat
med ursprung i Ukraina

Denna slutliga antidumpningstull som införts genom rådets förordning nr 442/2007 (EUT nr L 106, 24.4.2007) trädde i kraft
den 25 april 2007. Antidumpningstullen gäller gödselmedel i fast form innehållande mer än 80 viktprocent ammoniumnitrat
(KN-nummer 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105
51 00, ex 3105 59 00 och ex 3105 90 91). Den slutluga antidumpningstullen är följande fasta belopp per ton:

Varuslag KN-nummer Taric-
nummer

Tull
(euro per ton)

Ammoniumnitrat, annat än löst i vatten 3102 30 90 - 33,25

Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat
eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan,
innehållande mer än 28 viktprocent kväve

3102 40 90 33,25

Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och
ammoniumnitrat gödselmedel i fast form innehållande
mer än 80 viktprocent ammoniumnitrat

3102 29 00 10 33,25

Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och
ammoniumnitrat gödselmedel i fast form innehållande
mer än 80 viktprocent ammoniumnitrat

3102 60 00 10 33,25

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat

3102 90 00 10 33,25

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, varken innehållande fosfor
eller kalium

3105 10 00 10 33,25

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt mindre än 3
viktprocent fosfor räknat som P2O5 och/eller kalium
räknat som K2O

3105 10 00 20 32,25

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 3 viktprocent eller
mer men mindre än 6 viktprocent fosfor räknat som P2O5
och/eller kalium räknat som K2O

3105 10 00 30 31,25

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 6 viktprocent eller
mer men mindre än 9 viktprocent fosfor räknat som P2O5
och/eller kalium räknat som K2O

3105 10 00 40 30,26I fall där varor har skadats före övergången till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller skall betalas därför delas
upp proportionellt vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93,
skall det på grundval av den ovan angivna antidumpningstullen beräknade antidumpningstullbeloppet sättas ned procentuellt i
förhållande till den proportionella uppdelningen av det pris som faktiskt betalats eller skall betalas.



Förordningen gäller i två år.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

EEK/MSR, 70/010/7.5.2007



TMD 74/2007

Lag om främjande av användningen av biodrivmedel i
trafiken 13.4.2007/446
Genom lagen om främjande av biodrivmedel i trafiken (446/2007) implementeras Europaparlamentets och rådets direktiv om
främjandet av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel för att ersätta motorbensin och dieselolja i trafiken.

I lagen stadgas om skyldigheten för distributörerna att årligen leverera en minsta andel biodrivmedel till konsumtion. Andelen
biodrivmedel skall årligen ökas så att den år 2008 motsvarar minst två procent av det totala energiinnehållet i den
motorbensin och dieselolja och det biobränsle som drivmedelsdistributörerna levererar till konsumtion. År 2009 skall andelen
vara fyra procent och från och med år 2010 varje år minst 5,75 procent. Biodrivmedel kan levereras antingen som sådana
eller blandade med motorbensin eller dieselolja på ett sådant sätt att kvalitetskraven för dessa bränslen uppfylls. Andelen
biodrivmedel räknas ut på basen av energiinnehållet. I lagen definieras de lägsta värmevärdena, som alltid måste användas,
för motorbensin och dieselolja samt för de vanligaste biodrivmedlen.

Lagen tillämpas inte på statens säkerhetslager och inte heller på distributörer som under ett kalenderår levererar högst en
miljon liter motorbensin, dieselolja och biodrivmedel för konsumtion.

Tullverket svarar för verkställigheten och övervakningen av lagen.

Definition av biodrivmedel

Med biodrivmedel avses för transportändamål avsett flytande eller gasformigt bränsle som framställs av biomassa. Med
biomassa avses den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk, inklusive material av
vegetabiliskt och animaliskt ursprung, skogsbruk och därmed förknippad industri, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av
industriavfall och kommunalt avfall.

Avtal mellan distributörer

För att fullgöra sin distributionsskyldighet kan en distributör avtala om att helt eller delvis överföra skyldigheten till en annan
distributör. Vid avtalstvist eller om distributionsskyldigheten av någon annan orsak som anknyter till avtalet inte fullgörs,
ansvarar varje distributör för fullgörandet av sin egen distributionsskyldighet och för de påföljder som denna lag föreskriver.
En kopia av avtalet skall lämnas till tullmyndigheten i samband med anmälan.

Anmälningsskyldighet

En distributör skall varje år genom en anmälan redovisa de mängder motorbensin, dieselolja respektive biodrivmedel som
distributören levererat till konsumtion under det föregående kalenderåret. Anmälan skall lämnas till tullmyndigheten på
distributörens hemort senast under mars månad året efter det år som anmälan avser.

Bokföringsskyldighet

Av distributörens bokföring skall framgå de mängder motorbensin, dieselolja och biodrivmedel som levererats till konsumtion
liksom biodrivmedlens energiinnehåll och övriga uppgifter som är nödvändiga vid tillsynen enligt denna lag.

Force majeure

Om en distributör på grund av exceptionella och oförutsedda förändringar i tillgången på biodrivmedel eller av något annat
liknande skäl som kan anses utgöra ett oöverstigligt hinder inte kan fullgöra distributionsskyldigheten, kan handels- och
industriministeriet på ansökan av distributören antingen sänka den procentuella andel biodrivmedel eller slopa
distributionsskyldigheten för det kalenderår som ansökan avser. En ansökan om lindring eller slopande av
distributionsskyldigheten skall lämnas till handels- och industriministeriet senast under mars månad året efter det år som
anmälan avser och en kopia av ansökan skall lämnas till tullmyndigheten i samband med anmälan.

Påföljder och ändringssökande



Om en drivmedelsdistributör inte har levererat biodrivmedel till konsumtion eller har försummat sin bokförings- eller
anmälningsskyldighet eller skyldighet att lämna uppgifter föreskrivs vissa sanktioner i lagen.

Om en drivmedelsdistributör inte har levererat biodrivmedel till konsumtion, skall tullmyndigheten påföra distributören en
påföljdsavgift. Avgiften beräknas på den mängd biodrivmedel som distributören är skyldig att leverera till konsumtion, till den
del distributören inte fullgjort sin skyldighet i enlighet med den anmälan som distributören lämnat. Påföljdsavgiften är 0,04
euro per megajoule.

Om en drivmedelsdistributör försummat sin anmälnings- eller bokföringsskyldighet eller sin skyldighet att lämna uppgifter,
kan tullmyndigheten påföra en felavgift på minst 500 euro och högst 5 000 euro.

Beslut som tullmyndigheten eller handels- och industriministeriet fattar med stöd av denna lag kan överklagas genom besvär
enligt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

AS, MT, PLK, 69/010/8.5.2007



TMD nr 75/2007

Slutgiltig antidumpningtull vid import av strykbrädor
med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ukraina
Denna slutliga antidumpningstull, som införts genom rådets förordning (EG) nr 452/2007 (EUT nr L 109, 26.4.2007), tas ut
vid import av strykbrädor, ärmbrädor och väsentliga delar, dvs. ben, bräda och strykjärnsställ, med Taric-nummer 3924 90 90
10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 och 8516 90 00 51.

Den tillämpliga tullarna trädde i kraft den 27 april 2007 och är följande:

Land Tillverkare Tull
%

Taric-
tilläggsnr

Kina Foshan City Gaoming Lihe Daily
Necessities Co. Ltd, Foshan

34,9 A782

Guangzhou Power Team Houseware
Co. Ltd, Guangzhou

36,5 A783

Since Hardware (Guangzhou) Co.,
Ltd, Guangzhou

0 A784

Foshan Shunde Yongjian
Housewares and Hardware Co. Ltd,
Foshan

18,1 A785

Zhejiang Harmonic Hardware
Products Co. Ltd, Guzhou

26,5 A786

Alla andrA företag 38,1 A999

Ukraina Alla företag – 9,9 -

Belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 206/2006) tas ut slutgiltigt och de
överstigande beloppen återbetalas.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

EEK/MSR, 74/010/14.5.2007



TMD nr 76/2007

Associeringsbeslut gällande utomeuropeiska länder och
territorier (ULT)
Giltighetstiden för associeringssbeslutet gällande utomeuropeiska länder och territorier (ULT) (rådets beslut 2001/822/EG,
EUT L 314, 30.11.2001) har förlängts till den 31 december 2013 (EUT L 109, 26.4.2007).

Bestämmelserna om handelsordningen och ursprungsreglerna har inte ändrats (se TMD 53/02).

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 72/010/8.5.2007



TMD nr 77/2007

Ursprungskumulationen Pan-Europa-Medelhavet
Komissionen har i EUT meddelat från och med när och mellan vilka länder den utvidgade ursprungskumulationen
Pan-Europa-Medelhavet (kumulationen Europa-Medelhavet) för tillfället tillämpas (EUT C 92, 27.4.2007). Meddelandet
innehåller en förnyad tabell med de nya protokoll om ursprungsregler i de olika avtalen som blivit tillämpliga ( bilaga 1
nedan).

Nytt är att den utvidgade kumulationen kan tillämpas även i handel mellan gemenskapen, Egypten, Marocko, Tunisien och
Jordanien från och med de datum som uppges i bifogade tabell.

Arrangemanget har varit tillämpligt redan tidigare inom följande landsgrupperingar:

EU - EFTA - Marocko
EU - EFTA - Israel
EU - EFTA - Färöarna
EU - EFTA - Tunisien
EU - Turkiet * - Marocko
EU - Turkiet * - Israel
EU - Turkiet * - Tunisien
EU - Turkiet * - Egypten
EU - Israel - Jordanien
* För varor som omfattas av tullunionen mellan EU och Turkiet har den utvidgade kumulationen tillämpats sedan den 27
juli 2006 (skall vara ursprungsprodukter, leverantörsdeklaration). För basjordbruksprodukter som inte omfattas av
tullunionen har tillämpningen börjat den 1 januari 2007. Kol- och stålprodukterna omfattas inte av den utvidgade
kumulationen.

Mera information i ärendet ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 71/010/8.5.2007

Bilaga: EUT C 92, 27.4.2007, s. 14



TMD nr 78/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Nedsatt tull
Den autonoma tullen på obearbetat och olegerat aluminium enligt KN-nummer 7601 10 00 är 3 procent fr.o.m. den 12 maj
2007. Rådet kan anpassa tullsatsen tre år efter att förordningen om ändring av tullsatsen trätt i kraft.
Rådets förordning (EG) nr 501/2007, 7.5.2007, publicerad 9.5.2007 i EUT nr L 119.

Nya fotnoter
gäller fr.o.m. 1.1.2007:

EU 002
För byggande, underhåll eller reparation av luftfartyg med en tomvikt överstigande 2 000 kg eller av markträningsapparater
för civil flygutbildning.

gäller fr.o.m. 18.4.2007:
CD 503
Det  slutliga  antidumpningstullbeloppet  skall  vara  skillnaden  mellan  496,80  EUR/ton  produktvikt  netto  och  priset  fritt
gemenskapens gräns, före tull, om det senare priset är lägre än det förra. Ingen tull skall tas ut i de fall där nettopriset fritt
gemenskapens gräns, före tull, är lika stort som eller högre än 496,80 EUR/ton produktvikt netto.

CD 504
Det  slutliga  antidumpningstullbeloppet  skall  vara  skillnaden  mellan  566,30  EUR/ton  produktvikt  netto  och  priset  fritt
gemenskapens gräns, före tull, om det senare priset är lägre än det förra. Ingen tull skall tas ut i de fall där nettopriset fritt
gemenskapens gräns, före tull, är lika stort som eller högre än 566,30 EUR/ton produktvikt netto.

CD 505
Det  slutliga  antidumpningstullbeloppet  skall  vara  skillnaden  mellan  598,00  EUR/ton  produktvikt  netto  och  priset  fritt
gemenskapens gräns, före tull, om det senare priset är lägre än det förra. Ingen tull skall tas ut i de fall där nettopriset fritt
gemenskapens gräns, före tull, är lika stort som eller högre än 598,00 EUR/ton produktvikt netto.

TM 598
Om det vid kontroll efter importen konstateras att det nettopris fritt gemenskapens gräns som faktiskt betalats av den första
oberoende kunden i gemenskapen (priset  efter import) är lägre än det  nettopris fritt  gemenskapens gräns, före  tull,  som
framgår av tulldeklarationen och priset efter import är lägre än minimiimportpriset, skall den fasta antidumpningstull som
anges i kolumn 3 i tabellen i artikel 1.4 i rådets förordning (EG) nr 407/2007 (EUT L 100, s.  1) tillämpas,  såvida  inte
tillämpningen av den fasta tull som anges i kolumn 3 plus priset efter import leder till ett belopp (det pris som faktiskt betalats
plus fast tull) som är lägre än det minimiimportpris som anges i kolumn 2 i tabellen i artikel 1.4 i rådets förordning (EG) nr
407/2007. I  sådana fall skall ett  tullbelopp motsvarande skillnaden mellan det  minimiimportpris som anges i kolumn 2 i
tabellen i artikel 1.4 i rådets förordning (EG) nr 407/2007 och priset efter import gälla. Om sådan fast antidumpningstull tas
ut  retroaktivt  skall  den  tas  ut  med  avdrag  för  eventuell  tidigare  erlagd  antidumpningstull,  beräknad  på  grundval  av
minimiimportpriset.

TM 599
Om det vid kontroll efter importen konstateras att det nettopris fritt gemenskapens gräns som faktiskt betalats av den första
oberoende kunden i gemenskapen (priset  efter import) är lägre än det  nettopris fritt  gemenskapens gräns, före  tull,  som
framgår av tulldeklarationen och priset efter import är lägre än minimiimportpriset, skall den fasta antidumpningstull som
anges i kolumn 4 i tabellen i artikel 1.4 i rådets förordning (EG) nr 407/2007 (EUT L 100, s.  1) tillämpas,  såvida  inte
tillämpningen av den fasta tull som anges i kolumn 4 plus priset efter import leder till ett belopp (det pris som faktiskt betalats
plus fast tull) som är lägre än det minimiimportpris som anges i kolumn 2 i tabellen i artikel 1.4 i rådets förordning (EG) nr
407/2007. I  sådana fall skall ett  tullbelopp motsvarande skillnaden mellan det  minimiimportpris som anges i kolumn 2 i
tabellen i artikel 1.4 i rådets förordning (EG) nr 407/2007 och priset efter import gälla. Om sådan fast antidumpningstull tas
ut  retroaktivt  skall  den  tas  ut  med  avdrag  för  eventuell  tidigare  erlagd  antidumpningstull,  beräknad  på  grundval  av
minimiimportpriset.

gäller fr.o.m. 1.5.2007:
TM 600
Produkter för vilka det kan bevisas att de redan hade avsänts till gemenskapen den dag då denna förordning börjar tillämpas,
och vilkas bestämmelseort  inte  kan ändras, skall inte  omfattas av tilläggstullen förutsatt  att  de klassificeras enligt  ett  av
följande KN-nummer: 4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10,



6110 11 10, 6110 30 10, 6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99,
6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00, 6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00,
6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 och 9406 00 11.

Textändring, gäller fr.o.m. 13.4.2007:
CD 506
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
försedd med företagets officiella stämpel och innehåller följande:
1. Den anställdes namn och befattning vid det företag som utfärdat fakturan.
2. Följande förklaring: "Jag intygar härmed att den [volym] persulfater som säljs på export till Europeiska gemenskapen och
som avses i denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i Kina. Jag försäkrar att
uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."
Datum och namnteckning
Om någon sådan faktura inte uppvisas skall den tullsats som gäller för andra företag tillämpas.

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104
eller e-post: kayttotariffi@tulli.fi

Mki/LK, 73/010/10.5.2007



TMD nr 79/2007

Antidumpningsåtgärder
Avslutade åtgärder

- den partiella interimsöversynen vid import av icke-självgående gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa (Taric-nummer
8427 90 00 10 och 8431 20 00 10) med ursprung i Kina har avslutats. Vid import av produkter tillverkade av företaget
Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd tillämpas fortfarande en antidumpningstull på 28,5 procent (EUT nr L 109, 26.4.2007).

Nya antidumpningsåtgärder

- vid import av ammoniumnitrat (KN-nummer 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex
3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 och ex 3105 90 91) med ursprung i Ryssland har en översyn inletts
gällande eventulla fortatta antidumpningsåtgärder (EUT nr C 81,14.4.2007).

- vid import av odlad lax (KN-nummer ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 19 13 och ex
0304 29 13) med ursprung i Norge har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 88, 21.4.2007).

- vid import av kumarin (KN-nummer ex 2932 21 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande
eventulla fortsatta antidumpningsåtgärder (EUT nr C 103, 8.5.2007).

- vid import av stor regnbågslax (KN-nummer 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 t.o.m. december 2006 och KN-nummer
0304 19 15 fr.o.m. januari 2007 och KN-nummer 0304 20 15 t.o.m. december 2006 ja KN-nummer 0304 29 15 fr.o.m.
januari 2007) med ursprung i Norge har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 109, 15.5.2007).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

MSR, 78/010/21.5.2007



  TMD nr 80/2007

Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i maj
2007
Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser att användas vid bestämmande av tullvärdet. Dessa
omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland under tiden 30 - 31 maj 2007 förtullas till fri
omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen
(1482/94) vid omräkning av penningbelopp som angivits i utländsk valuta. De ändrade kurserna används vid beskattning av
fordon vars bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under perioden 30 - 31 maj 2007.

Kanada CAD 1,451

Island ISK 79,86

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/JMM, 79/010/24.5.2007



TMD nr 81/2007

Omräkningskurser för valuta i juni 2007
Tullstyrelsen fastställer följande omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor.
Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 1.6 - 30.6.2007 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa  omräkningskurser  används  också  vid  fastställande  av  fordons  beskattningsvärden  i  juni  vid  omräkning  av
penningbelopp  som  angivits  i  utländsk  valuta.  Omräkningskurserna  används  vid  beskattning  av  fordon,  vars
bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under juni 2007.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (esim. 1 EUR = 1,3439 USD).

Förenta staterna USD 1,3439

Kanada CAD 1,451

Storbritannien GBP 0,6764

Sverige SEK 9,1539

Norge NOK 8,087

Danmark DKK 7,4224

Island ISK 79,86

Schweiz CHF 1,6474

Japan JPY 163,24

Australien AUD 1,6176

Hongkong HKD 10,3545

Sydafrika ZAR 9,2133

Saudiarabien SAR 4,98975

Marocko MAD 10,8907

Kuwait KWD 0,3837

Arabemiraten AED 4,9049



Singapore SGD 2,0328

Indien INR 50,5735

Iran IRR 12479,599

Malaysia MYR 4,5724

Kina CNY 10,3239

Thailand THB 43,887

Nya Zeeland NZD 1,8299

Tunisien TND 1,741676

Turkiet TRY 1,6661

Egypten EGP 7,6691

Ryssland RUB 32,374

Ungern HUF 245,27

Tjeckien CZK 27,897

Malta MTL 0,4173

Cypern CYP 0,5597

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6917

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,747

Slovakien SKK 33,243

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tullkodexen (EEG 2913/92) art. 35



Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 168 - 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/JMM, 80/010/24.5.2007



TMD nr 82/2007

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i maj 2007
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 maj 2007, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre
månader som Europeiska centralbanken tillämpat i mars 2007 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 3,89 %

Danmark 4,07 %

Sverige 3,43 %

Storbritannien 5,55 %

Cypern 3,97 %

Lettland 6,30 %

Litauen 4,05 %

Malta 4,18 %

Polen 4,22 %

Slovakien 4,48 %

Tjeckien 2,56 %

Ungern -

Estland 4,06 %

Bulgarien 4,19 %

Rumänien 7,49 %

MJK/MA, 77/010/25.5.2007



TMD nr 83/2007

Västra Balkan; Albanien och Makedonien
Tullförmånerna för Albanien och Makedonien ingår nu i avtalen

Förordningen 2007/2000 om de ensidiga tullförmåner som gemenskapen beviljar länderna i Västra Balkan har ändrats med
verkan  fr.o.m.  den  16  maj  2007  (förordning  530/2007,  EUT  L  125,  15.5.2007).  Albanien  omfattas  inte  längre  av
tillämpningen av de ensidiga tullförmånerna till den del som motsvarande förmåner beviljas (fr.o.m. 1.12.2006) med stöd av
avtalet mellan gemenskapen och Albanien. Också de ensidiga tullförmåner som inom tullkvoter beviljas för vissa laxfiskar
och karp med ursprung i Makedonien har strukits från förordningen.

Övergångsbestämmelse

Varor som den 16 maj 2007 befinner sig under transitering eller i gemenskapen i tillfällig förvaring, i tullager eller friområde
och för vilka det före den dagen i vederbörlig ordning utfärdats ett

intyg över ursprung i Albanien eller Makedonien i enlighet med avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i tillämpningskodexen, skall
fortsätta att omfattas av förordning (EG) nr 2007/2000 (ensidiga tullförmåner) till och med den 16 september 2007.

Ensidiga tullförmåner

När de ensidiga tullförmånerna enligt  förordning (EY) nr 2007/2000 är förmånligare än förmånerna enligt  de omsesidiga
avtalen mellan gemenskapen och Albanien resp. Makedonien, tillämpas de ensidiga tullförmånerna fortfarande.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

SL/LL, 81/010/24.5.2007



TMD nr 84/2007

GSP; Chile har strukits från förteckningen över
förmånsländer
Alla tullförmåner som beviljats Chile inom GSP-systemet ingår för närvarande i avtalet mellan gemenskapen och Chile (TMD
224/06).

Enligt principerna för GSP-systemet skall ett land strykas från den förteckning över förmånsländer som återfinns i
GSP-förordningen, när landet ingått ett förmånshandelsavtal med gemenskapen. Ett ytterligare villkor är att avtalet täcker
minst alla de tullförmåner som fastställts enligt GSP-systemet för landet i fråga.

Därför har GSP-förordningen (980/2005) ändrats genom kommissionens förordning 566/2007 (EUT L 133, 25.5.2007). Chile
har strukits från den förteckning över förmånsländer som finns i bilaga I till förordning 980/2005. Ändringsförordningen
träder i kraft den 28 maj 2007.

Övergångsperioden för godkännande av de ursprungsintyg som i Chile utfärdats enligt GSP-systemet (Intyg Form A eller
fakturadeklaration) vid beviljande av tullförmåner enligt frihandelsavtalet har gått ut den 15 februari 2007.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

SL/LL, 82/010/28.5.2007



TMD nr 85/2007

Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som skall
träda i kraft 1.7.2008
Ansökan om tullsuspensioner som skall träda i kraft den 1 juli 2008 bör senast den 15 augusti 2007 skickas under adress
Tullstyrelsen, Beskattningsavdelningen, Tariffenheten, PB 512, 00101 Helsingfors samt till nedan nämnda e-postadress.

Ansökan kan göras på svenska, men för snabbare handläggning rekommenderas engelska. 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

Ansökan skall göras enligt kommissionens formulär med två delar (Bilaga 1 och 2) och ansökan bör åtföljas av en detaljerad
redogörelse som handläggningen av ärendet förutsätter.

Varukod, produktbeskrivning och användningssyfte

Varukoden anges enligt den kombinerade nomenklaturen med minst åtta siffrors noggrannhet. Företaget som gör ansökan 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 klassificeras
enligt samma varukod. En detaljerad beskrivning av varan ges i regel på ett bifogat datablad som innehåller alla nödvändiga
uppgifter om varans tekniska egenskaper och i tillämpliga delar om dess funktion. Dessa uppgifter är absolut nödvändiga för
att man skall kunna reda ut om samma eller motsvarande vara tillverkas inom gemenskapen.

Man bör noggrant redogöra för vilket syfte varan och den produkt som kommer att tillverkas av varan används.

Tillgång på varan i Europeiska gemenskapen

Tullsuspension kan beviljas bara om samma, motsvarande eller ersättande varor inte finns tillgängliga inom gemenskapen.
Detta skall bevisas av den sökande. Bevisningsskyldigheten kan från fall till fall uppfyllas t.ex. genom en offertbegäran på
vilken de ledande gemenskapsföretagen inom branschen har gett ett avböjande svar.

Företagets kontaktperson

För handläggning av ansökan om tullsuspension skall företaget i sin ansökan nämna en kontaktperson som 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 inlämnade ansökningarna och ber vid behov om tilläggsuppgifter av de
sökande. Om ansökan inte motsvarar de krav som kommissionen ställer, returneras ansökan till den sökande enligt
kommissionens instruktioner.

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

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

Tullkvotsärenden



Vid ansökan om tullkvoter följs i tillämpliga delar vad som bestäms om tullsuspensioner. Sökanden skall tydligt påvisa att
gemenskapernas produktion är otillräcklig, eftersom tullkvoten beviljas endast för den mängd som saknas.

Mera information: Tarja Seesoja, tfn 020 492 2116, e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

MKi/TSe, 83/010/28.5.2007

Bilaga 1

REGUEST 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

REGUEST 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.



TMD nr 86/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på firmans
egen begäran:

Datum Företagets namn FO-nummer Hemkommun Kundnr

10.5.2007 Brother Finland Oy 0762295-3T0001 Vantaa 5183-9

25.4.2007 Friitala Fashion Oy 0147864-7T0001 Ulvila 7146-4

18.4.2007 Clariant (Finland) Oy 1108210-1T0001 Vantaa 5182-1

21.5.2007 Oy Helsinki Chartering Ab 0637290-5T0001 Helsinki 8882-3

4.5.2007 Ingman Foods Oy 1964336-4T0001 Söderkulla 5435-3

1.5.2007 Karjalan Puku Oy 0174430-0T0001 Jyväskylä 8130-7

4.5.2007 Metroauto Group Oy 0600517-9T0001 Helsinki 1228-6

13.4.2007 Rahtikarjala Oy 0909693-4T0001 Lappeenranta 9581-0

16.4.2007 Ruusutarhat Kukkatukku Oy 0218536-0T0001 Kouvola 8732-0

16.4.2007 Ruusutarhat Suutari Oy 0163385-4T0001 Kouvola 8713-0

13.4.2007 UPM-Kymmene Wood Oy 1839206-5T0004 Lahti 4275-4

17.5.2007 VP-Kuljetus Oy 0872637-5T0001 Rauha 9312-0

22.5.2007 Oy N.A. Import Ab 0215353-7T0001 Helsinki 3921-4

Verksamheten har upphört

1.1.2007 Cloetta Fazer Tuotanto Oy 1015652-7T0001 Vantaa 5460-1

30.4.2007 Pee-Vee ImportOy 0599958-9T0001 Vantaa 8996-1

31.3.2007 Oy Scantarp Ab 0932636-5T0001 Kuopio 9228-8

ETY/TRH, 75/010/22.5.2007



Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på firmans
egen begäran:

Datum Företagets namn FO-nummer Hemkommun Kundnr

01.06.2007 Dieta Oy 0927839-1T0001 Helsinki 5676-2

01.06.2007 Hahle Oy 0932501-2T0001 Espoo 3977-6

ETY/TRH,8 5/010/01.06.2007



TMD nr 87/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Nya varukoder

gäller fr.o.m. 1.7.2007:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

0406 10 20 30 - - - Skyr 185,2 eur/100 kg 1, 3, 5

0806 20 10 00 - - Korinter 2,4 1

0806 20 90 00 - - Andra 2,4 1

0807 19 00 00 - - Andra slag:

0807 19 00 50 - - - Amarillo, Cuper, Honey Dew
(inbegripet Cantalene), Onteniente, Piel de
Sapo (inbegripet Verde Liso), Rochet,
Tendral, Futuro

8,8 1

0807 19 00 90 - - - Andra 8,8 1

0809 20 95 00 - - Andra(PN001) (PB001) 1

0811 90 19 12 - - - - - Körsbär 20,8 +8,4 eur/100
kg

1

0811 90 39 12 - - - - - Körsbär 20,8 1

1806 20 80 00 - - - Chokladglasyr 8,3 + EA max
18,7 + ADS/Z;
K:43,0(090085)

1, 3

1806 20 95 00 - - - Andra 8,3 + EA max
18,7 + ADS/Z;
K:43,0(090085)

1, 3

2204 10 19 98 - - - - Andra 32,0 eur/hl 1, 5

2204 10 99 98 - - - - Andra 32,0 eur/hl 1, 5



2817 00 00 00 Zinkoxid; zinkperoxid 5,5 1

2905 49 80 00 - - - Andra 5,5 1, 4, 5

2924 23 00 00 - - 2-Acetamidobensoesyra
(N-acetylantranilsyra) och salter av
2-acetamidobensoesyra

6,5 1, 5

Varukoder som upphört att gälla 30.6.2007:

0806 20 10 10 0806 20 10 90 0806 20 90 10 0806 20 90 90 0807 19 00 10 0807 19 00 10

0807 19 00 30 0807 19 00 91 0807 19 00 91 0807 19 00 99 0809 20 95 10 0809 20 95 99

0811 90 19 21 0811 90 19 21 0811 90 19 21 0811 90 19 29 0811 90 19 31 0811 90 19 31

0811 90 19 39 0811 90 39 21 0811 90 39 21 0811 90 39 21 0811 90 39 29 0811 90 39 31

0811 90 39 31 0811 90 39 39

1806 20 80 10 1806 20 80 90 1806 20 95 10 1806 20 95 90

2005 10 00 10 2005 10 00 20 2005 10 00 40 2005 99 90 20 2007 91 90 11 2007 91 90 11

2007 91 90 19 2007 91 90 90 2007 99 39 10 2007 99 39 90 2008 19 91 10 2008 19 91 90

2008 99 67 35 2008 99 67 35 2008 99 67 37 2008 99 67 45 2008 99 67 45 2008 99 67 47

2009 80 38 41 2009 80 38 41 2009 80 38 49

2204 10 19 91 2204 10 19 91 2204 10 19 99 2204 10 99 91 2204 10 99 91 2204 10 99 99

2204 29 83 10 2204 29 83 80

2817 00 00 12 2817 00 00 12 2817 00 00 12 2817 00 00 18 2817 00 00 19 2817 00 00 90

2903 39 90 60 2905 49 80 11 2905 49 80 11 2905 49 80 19 2905 49 80 90 2915 39 80 10



2916 39 00 10 2920 90 85 30 2924 19 00 20 2924 23 00 10 2924 23 00 90 2930 90 85 55

3824 90 98 87

7202 99 10 10 7202 99 10 90 7220 20 21 10 7220 20 21 90 7220 20 29 10 7220 20 29 90

7220 20 41 10 7220 20 41 90 7220 20 49 10 7220 20 49 90 7220 20 81 10 7220 20 81 90

7220 20 89 10 7220 20 89 90 7220 90 80 10 7220 90 80 90

Fotnotsförteckning

Nya fotnoter

gäller fr.o.m. 16.5.2007:
CD 507
Varor som den 16 maj 2007 befinner sig under transitering eller i gemenskapen i tillfällig förvaring, i tullager eller frizoner
och för vilka  det  innan den dagen i vederbörlig ordning utfärdats intyg över ursprung i Albanien eller  f.d.  jugoslaviska
republiken Makedonien i enlighet med avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i kommissionens förordning (EEG) 2454/93 av den 2
juli  1993  om  tillämpningsföreskrifter  för  rådets  förordning  (EEG)  nr  2913/92  om  inrättandet  av  en  tullkodex  för
gemenskapen, skall fortsätta att omfattas av förordning (EG) nr 2007/2000 till och med den 16 september 2007.

CD 508
Vin med ursprung i Republiken Albanien skall enbart få tillträde till denna övergripande tullkvot om de individuella tullkvoter
som  fastställs  i  tilläggsprotokollet  om  vin  med  Albanien  har  förbrukats.  Dessa  individuella  tullkvoter  öppnas  under
löpnummer 09.1512 och 09.1513.

gäller fr.o.m. 1.7.2007:
CD 303
Befrielse från eller nedsättning av tull kan endast beviljas på deklarantens särskilda begäran om detta i fält 44 "Särskilda
upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd" i det administrativa enhetsdokumentet.

Textändringar

gäller fr.o.m. 1.7.2007:
CD 156
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras en importlicens enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 529/2007
(EUT L 123).

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 (EG) nr 539/2007 (EUT L 128).

CD 165
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens enligt bestämmelserna i förordning
(EG) nr 545/2007 (EUT L 129).

CD 166
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens enligt bestämmelserna i förordning
(EG) nr 533/2007 (EGT L 125).

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104
eller e-post: kayttotariffi@tulli.fi



Mki/LK, 84/010/30.5.2007



TMD nr 88/2007

Angivande av radioanläggningar ja
teleterminalutrustningar i tulldeklaration
I lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) bestäms att kommersiell import (=överlåtelse till fri omsättning)
av radioanläggningar ja teleterminalutrustningar skall uppfylla de väsentliga krav som bestämts och föreskrivits med stöd av
lagen. Som ett tecken på detta skall varorna ha en CE-märkning och varorna skall åtföljas av en försäkran om
överensstämmelse och upplysning av användningsändamålet. Tullen övervakar i samband med import att dessa krav uppfylls.

Fr.o.m. den 4 juni 2007 är det möjligt för sådana importörer vars radioanläggningar ja teleterminalutrustningar uppfyller ovan
nämnda krav att få en snabbare importförtullning för sina varor genom att i tulldeklarationen ange en tilläggskod för särskild
upplysning enligt följande:

EDI-förtullningar

I tilläggsuppgifter om varuposten anges tilläggskoden "XBZ" och tilläggsupgiften "Varan är försedd med CE-märkning"

Enligt definieringen av EDI-meddelanden anges uppgiften på följande sätt: FTX+ACB++XBZ+Varan är försedd med
CE-märkning

Manuella förtullningar

I SAD-blankettens fält 44 Särskilda upplysningar anges tilläggskoden "XBZ" och tilläggsuppgiften "Varan är försedd med
CE-märkning".

Varukoder för vilka detta förfarande kan tillämpas är:

8517 11 00 00,
8525 00 00 00,
8526 00 00 00,
8527 00 00 00,
8517 12 00 00,
8517 18 00 00,
8517 61 00 00,

8517 62 00 00,
8517 69 00 00,
8519 50 00 00,
8528 71 00 00,
8528 72 00 00,
8528 73 00 00,
8529 90 97 90

Mera information:
Om importrestriktioner: Jarkko Keskinen, tfn 020 492 2570;
Om deklarering: Hannu Hoskio, tfn 020 492 2354

EEK/JXK, 87/010/4.6.2007



TMD nr 89/2007

GSP-system; ändringar i KN-nomenkaturen
Förordning 980/2005 om gemenskapens allmänna preferenssystem (GSP-förordning) tillämpas till slutet av 2008.

Kommissionen har genom sin förordning (EG) nr 606/2007 (EUT L 141, 2.6.2007) ändrat bilaga II i GSP-förordningen till att
motsvara de ändringar i den kombinerade nomenklaturen (KN) som trädde i kraft i början av 2007. Ändringsförordning
606/2007 träder i kraft den 5 juni 2007.

Bilaga II täcker produkter som omfattas av både den allmänna ordningen och den särskilda stimulansordningen för hållbar
utveckling och gott styre (GSP+). Produktomfattningen är något större enligt GSP+ -ordningen än enligt den allmänna
ordningen. Skillnaderna i dessa produktomfattningar är märkta med varukodsspecifika fotnoter som finns i slutet av bilagan.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

SL/LL, 86/010/4.6.2007



TMD nr 90/2007

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt
enhetsdokument (SAD-blankett)
I anvisningarna för ifyllande av tulldeklaration, senast publicerade i TMD nr 181/2004 och ändrade genom TMD 229/2004,
8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006 och
61/2007, görs följande tillägg.

Exportdeklaration

I fält 44 tas koderna för handling (kodförteckning 0006) i bruk den 14 juni 2007. I förteckningen i TMD 61/2007 tilläggs
följande koder:

Kod Förklaring

1001 AAD - administrativt ledsagardokument

1002 Aktörens fullmakt

5000 Exporttillstånd för narkotika

Ändringen gäller från den 14 juni 2007.

Uppdaterade ifyllningsanvisningar för SAD-blankett finns på Tullens webbplats www.tulli.fi/se under Blanketter -
Tulldeklaration (SAD-blankett).

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga och Tullstyrelsens SAD-expert.

JR/VHM, 88/010/8.6.2007



TMD nr 91/2007

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juni 2007
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 juni 2007, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre
månader som Europeiska centralbanken tillämpat i april 2007 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 3,98 %

Danmark 4,16 %

Sverige 3,51 %

Storbritannien 5,65 %

Cypern 3,99 %

Lettland 9,32 %

Litauen 4,41 %

Malta 4,19 %

Polen 4,31 %

Slovakien 4,05 %

Tjeckien 2,60 %

Ungern -

Estland 4,42 %

Bulgarien 4,30 %

Rumänien 7,33 %

MA/PKK, 91/010/14.6.2007



TMD nr 92/2007

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Meddelanden i Europeiska unionens officiella tidning, C-serie

- antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) och utjämningsåtgärderna (utjämningstull) vid import av
ringpärmsmekanismer (KN-nummer ex 8305 10 00) med ursprung i Indonesien upphörde att gälla den 8 juni 2007 (EUT nr C
123, 5.6.2007).

- antidumpningsåtgärden (antidumpningstull) vid import av inspelningsbara CD-skivor (KN-nummer ex 8523 40 11) med
ursprung i Taiwan upphör att gälla den 18 juni 2007 (EUT nr C 130, 12.6.2007).

- en översyn har inletts vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas vid import av aktiverat kol i
pulverform (KN-nummer ex 3802 10 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina. (EUT nr C 131, 13.6.2007).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

EEK/MSR, 93/010/18.6.2007



 TMD nr 93/2007

Lag 653/2007 om kontroller av kontanta medel som
förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns träder i
kraft 15.6.2007
I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 finns bestämmelser om kontroller av kontanta medel som förs
in i och ut ur gemenskapen. Den finska lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens
gräns (653/2007) innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpning av ovan nämnda förordning i Finland.

Behöriga myndigheter

Enligt lagens 2 § är tullverket den behöriga myndigheten. När polisen och gränsbevakningsväsendet sköter tulluppgifter är
även de behöriga myndigheter.

Vad skall anmälas och när

I denna lag avses med kontanta medel:
a) överlåtbara innehavarpapper, inbegripet penninginstrument utställda på innehavaren, exempelvis resecheckar, överlåtbara
värdepapper (inbegripet checkar, reverser eller skuldebrev samt postanvisningar), som antingen är utställda på innehavaren,
har endosserats utan inskränkning, är utställda på en fiktiv betalningsmottagare eller annars har en sådan form att rätten till
dem övergår vid leverans, samt ofullständiga instrument (inbegripet checkar, reverser eller skuldebrev samt postanvisningar)
som är undertecknade, men där betalningsmottagarens namn är utelämnat,
b) kontanter (sedlar och mynt som är i omlopp som betalningsmedel).

I lagens 3 § bestäms om kontanta medel som i Finland förs in i eller ut ut gemenskapens område. Var och en som i Finland
anländer till eller lämnar EU:s område med 10 000 euro eller mera i kontanta medel skall skriftligen anmäla dessa medel till
den behöriga myndighet som avses i 2 § i lagen.

För att fullgöra sin anmälningsskyldighet skall de som anländer till Finland från ett land utanför EU välja den röda filen på
tullen. Vid utresa från Finland till ett land utanför EU skall man lämna sin anmälan till tullen på utreseplatsen.

Anmälan skall göras skriftligen med Europeiska gemenskapens officiella anmälningsblankett (finns i bilagan nedan med
ifyllningsanvisningarna). För att styrka anmälarens identitet skall en kopia tas av dennas pass eller identitetsbevis och bifoga
den till anmälan. Av anmälan skall en kopia tas om anmälaren så begär.

Enligt lagens 4 § skall man vid omräkning till euro av kontanta medel i utländsk valuta som förs in i eller ut ur landet använda
de omräkningskurser som avses i 7 § i tullagen (1466/1994).

Kontroll och omhändertagande av kontanta medel

I lagens 5 § bestäms om den behöriga myndighetens rätt att utföra kontroll av att anmälningsplikten har fullgjorts, t.ex om rätt
att granska transportmedel och resgods, dvs. bagage, portföljer, handväskor och liknande. Om personen på sannolika skäl
misstänks för att inte ha fullgjort anmälningsplikten, kan han eller hon underkastas kroppsvisitation.

Enligt 6 § har den behöriga myndigheten rätt att kvarhålla och omhänderta kontanta medel som förs in i eller ut ur
gemenskapen, om anmälningsplikten inte har fullgjorts och om åtgärden är nödvändig för utredning av om det med stöd av
annan lagstiftning finns anledning att vidta åtgärder beträffande de kontanta medlen. Om fallet inte leder till brottsutredning
eller beslag av de kontanta medlen skall de göras tillgängliga för eller återlämnas till personen inom fem vardagar från
omhändertagandet i enlighet med vad personen och den behöriga myndigheten separat kommer överens om. Den behöriga
myndigheten skall föra bok över de omhändertagna kontanta medlen.

Vid omhändertagande tillämpas Europeiska gemenskapens officiella anmälningsblankett för kontanta medel som inte behöver
undertecknas av personen och av vilken en kopia alltid skall ges till kunden. En besvärsanvisning skall bifogas blanketten.
Kunden ges också ett separat intyg över omhändertagandet.

Till en utländsk person som anländer till Finland kan en sådan summa lämnas som kan anses att han eller hon behöver för
omedelbara kostnader under resan.



Återlämning av kontanta medel

Om man besluter att återlämna de kontanta medlen till kunden, kan kunden efter återlämningsbeslutet hämta medlen vid det
tullkontor där de omhändertagits eller vid det tullkontor dit de flyttats för förvaring eller på något annat sätt som kunden och
myndigheten kommit överens om. Kundens identitet skall säkerställas innan medlen återlämnas. Kunden skall också visa upp
en kopia av EG:s anmälningsblankett och intyget över omhändertagandet.

Om det inte är möjligt att återlämna de kontanta medlen till kunden kan den behöriga myndigheten deponera medlen hos
länsstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar
som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet. Deponeringen görs hos den länsstyrelse inom vars
verksamhetsområde de kontanta medlen har omhändertagits. Kunden informeras skriftligt om deponeringen till den adress
som angivits i anmälningsblanketten.

Registrering och användning av de lämnade uppgifterna

I lagens 7 § bestäms om registrering av information och informationens offentlighet. nformationen registreras i Tullstyrelsens
register för tullövervakning och den registrerade informationen är sekretessbelagd med stöd av tullagen.

I lagens 8 § bestäms om Tullstyrelsens rätt att utlämna uppgifter till centralen för utredning av penningtvätt samt till andra
EU-länders behöriga myndigheter, EG:s kommission och till tredje länder.

Påföljder av försummelse av anmälningsplikten

I lagens 9 § bestäms om påföljder för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar anmälningsplikten. Den som
försummar anmälningsplikten eller lämnar en ofullständig eller oriktig anmälan döms till böter för förseelse mot
anmälningsplikten i fråga om kontanta medel, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans.

TVE/LE 90/010/12.6.2007

Bilaga: tmd093_bilaga.pdf: Europeiska gemenskapens officiella anmälningsblankett



 TMD nr 94/2007

Europeiska unionen har skärpt exportkontrollen av
produkter med dubbel användning i fråga om Iran
Mot Iran riktas allvarliga misstankar på grund av landets kärnprogram. Därför har landet genom Förenta nationernas
säkerhetsråds resolutioner 1737 (23.12.2006) och 1747 (24.3.2007) underkastats sanktioner.

I Europeiska unionen implementeras dessa resolutioner genom en gemensam ståndpunkt och genom förordning. De senaste
förordningarna finns i EU:s officiella tidning:

Rådets förordning (EG) nr 423/2007 av den 19 april 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran
- Europeiska unionens officiella tidning L103 /20.4.2007
- Förordningens bilaga IV (kommisssionens förordning 441/2007)
- Förordningens bilaga V (rådets beslut 2007/242)

Rådets förordning (EG) nr 618/2007 av den 5 juni 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva
åtgärder mot Iran
- Europeiska unionens officiella tidning L143 /6.6.2007

Direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av produkter och teknik som räknas upp i förordningens
bilaga II och som har ursprung i gemenskapen eller någon annanstans till fysiska eller juridiska personer, sammanslutningar
eller organ i Iran eller för att användas i Iran förutsätter förhandstillstånd av utrikesministeriet. I allmänhet skall man vid
export till Iran vara ytterst vaksam också vad annan export gäller.

Mera information om exportkontroll av produkter med dubbel användning i fråga om Iran fås från enheten för
exportkontrollärenden vid utrikesministeriets handelspolitiska avdelning (telefonväxel: 09-160 05, e-post: kpo-08@formin.fi).

Ansvaret för tolkningen och iakttagandet av sanktioner bärs i princip av enskilda medborgare eller företag. Utrikesministeriet
kan ge råd vid tolkningen. Kontakt kan tas med enheten för Mellanöstern samt enheten för folkrätt vid rättsavdelningen. I
sista hand avgörs oklara tolkningsfall i domstol.

Ändringar som senare kommer att göras i rådets förordning 423/2007 kan kontrolleras på enheten för folkrätt vid
utrikesministeriets rättsavdelning och på internet-adressen:
http://formin.finland.fi > På svenska > Internationellt samarbete > Sanktioner, där det finns en länk till kommissionens
webbplats om sanktioner.

JS/JXK, 92/010/15.6.2007



TMD nr 95/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder den 22 maj
2007 på grund av konkurs:

Pierre Cavallo Oy (1657701-5T0001) Helsinki 8896-3

ETY/TRH, 89/010/12.6.2007



TMD nr 96/2007

Omräkningskurser för valuta i juli 2007
Tullstyrelsen fastställer följande omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor.
Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 1.7 - 31.7.2007 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärden i juli vid omräkning av
penningbelopp som angivits i utländsk valuta. Omräkningskurserna används vid beskattning av fordon, vars
bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under juli 2007.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (esim. 1 EUR = 1,3376 USD).

Förenta staterna USD 1,3376

Kanada CAD 1,4210

Storbritannien GBP 0,6707

Sverige SEK 9,2620

Norge NOK 8,0185

Danmark DKK 7,4142

Island ISK 80,40

Schweiz CHF 1,6542

Japan JPY 165,27

Australien AUD 1,5691

Hongkong HKD 10,2923

Sydafrika ZAR 9,2254

Saudiarabien SAR 4,96455

Marocko MAD 10,865

Kuwait KWD 0,3818

Arabemiraten AED 4,88175



Singapore SGD 2,0313

Indien INR 50,4615

Iran IRR 12446,829

Malaysia MYR 4,6048

Kina CNY 10,2287

Thailand THB 42,766

Nya Zeeland NZD 1,746

Tunisien TND 1,741015

Turkiet TRY 1,6235

Egypten EGP 7,6366

Ryssland RUB 32,330

Ungern HUF 245,68

Tjeckien CZK 28,378

Malta MTL 0,4173

Cypern CYP 0,5602

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6914

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,7323

Slovakien SKK 33,243

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tullkodexen (EEG 2913/92) art. 35



Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 168 - 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/JMM, 96/010/25.6.2007



TMD nr 97/2007

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission har den 8 juni 2007 utfärdat följande förordningar om klassificering av varor i den
kombinerade nomenklaturen:
(EG) nr 651/2007 (EUT nr L 153/2007) (bilaga 1) och
(EG) nr 652/2007 (EUT nr L 153/2007) (bilaga 2).

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 14 juni
2007. De tillämpas således på varor som tullklareras den 4 juli 2007 eller därefter.

Om inte annat följer av gällande bestämmelser i gemenskapen avseende systemen för dubbelkontroll samt övervakning på
gemenskapsnivå, i förväg eller i efterhand, av textilvaror som importeras till gemenskapen, får bindande klassificeringsbesked
som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i
förordning (EG) nr 651/2007 fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under
en period av 60 dagar.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringar fastställda genom förordning (EG) nr 652/2007 kan med stöd av artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92
fortfarande åberopas under en period av tre månader efter deras publicering.

JK/HHS, 95/010/21.6.2007

Bilaga 1: EUT nr L 153/8.6.2007. s. 4-5

Bilaga 2: EUT nr L 153/8.6.2007. s. 7-8



 TMD nr 98/2007

Antidumpningsåtgärder
Slutlig antidumpningstull vid import av sockermajs med ursprung i Thailand

Denna slutliga antidumpningstull, som införts genom rådets förordning (EG) nr 682/2007 (EUT nr L 159, 20.6.2007), tas ut
vid vid import av beredd eller konseverad sockermajs med Taric-nummer 2001 90 30 10 och 2005 80 00 10.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 21 juni 2007 och är följande:

Företag Antidumpnings-
tull  %

Taric-
tilläggsnr

Karn Corn Co., Ltd, 68 Moo 7 Tambol Saentor, Thamaka,
Kanchanaburi 71130, Thailand

3,1 A789

Malee Sampran Public Co., Ltd, Abico Bldg 401/1 Phaholyothin
Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailand

12,8 A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 52 Thaniya
Plaza, 21st Floor, Silom Rd, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

12,8 A791

Sun Sweet Co., Ltd, 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai, Thailand
50120

11,1 A792

Tillverkarna i bilaga 1 nedan 12,9 A793

Alla andra företag 12,9 A999

Kommissionen har godkänt åtaganden som gjorts av följande företag:

Företag Taric-
tilläggsnr

Malee Sampran Public Co., Ltd, Abico Bldg 401/1 Phaholyothin Rd.,
Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailand

A790

Sun Sweet Co., Ltd, 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai, Thailand 50120 A792

Antidumpningstull tillämpas inte vid import av produkter som tillverkats av ovan nämnda företag förutsatt att det i samband
med överlåtelsen till fri omsättning för sockermajs visas upp en faktura som innehåller uppgifterna enligt bilaga 2 nedan.

Belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD 262/2006) tas ut slutgiltigt och beloppen
utöver den slutliga tullen återbetalas.

Slutlig antidumpningstull vid import av vissa sadlar med ursprung i
Folkrepubliken Kina



Denna slutliga antidumpningstull, som införts genom rådets förordning (EG) nr 691/2007 (EUT nr L 160, 21.6.2007), tas ut
vid import av sadlar med KN-nummer 8714 95 00 och Taric-nummer 8714 99 90 81 och 9506 91 10 10.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 22 juni 2007 och är följande:

Företag Antidumpnings-
tull  %

Taric-
tilläggsnr

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts
Co. Ltd, Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd ja Cionlli
Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd

5,8 A787

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd ja Velo Cycle Kunshan
Co. Ltd

0 A788

Alla andra företag 29,6 A999

Tillämpningen av ovan nämnda individuella tullsatser förutsätter att en faktura enligt bilaga 3 nedan visas upp.

Belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD 12/2007) tas ut slutgiltigt och beloppen
utöver den slutliga tullen återbetalas.

Antidumpningsförfarandet vid import av polyesterstapelfibrer med ursprung i
Malaysia och Taiwan har avslutats

Kommissionens beslut (2007/430/EY) om ärendet finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 21
juni 2007. Inga nya antidumpningsåtgärder har införts eftersom de skulle ha haft en betydande inverkan på dem som
använder polyesterstapelfibrer (KN-nummer 5503 20 00). Belopp som ställts som säkerhet för den preliminära
antidumpningstullen (se TMD 12/2007) återbetalas. Beslutet trädde i kraft den 22 juni 2007.

Tillkännagivande om ny antidumpningsåtgärd

Vid import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med runt tvärsnitt (Taric-nummer 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30
20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 58 30, 7304 39 92
30, 7304 39 93 20, 7304 51 89 30, 7304 59 92 30 och 7304 59 93 20) med ursprung i Ryssland har en partiell
interimsöversyn inletts (EUT nr C 138, 22.6.2007).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

EEK/MSR, 97/010/25.6.2007

Bilaga 1

Namn Adress

Agroon (Thailand) Co., Ltd. 50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret, Monthaburi
11120, Thailand

B.N.H. Canning Co., Ltd. 425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600, Thailand

Boonsith Enterprise Co., Ltd. 7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd.,



Chomthong, Bangkok 10150, Thailand

Erawan Food Public Company Limited Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd.,
Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand

Great Oriental Food Products Co., Ltd. 888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2,
Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd. 236 Krung Thon Muang Kaew Bldg., Sirindhorn Rd.,
Bangplad, Bangkok 10700, Thailand

Lampang Food Products Co., Ltd. 22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua,
Wattana, Bangkok 10110, Thailand

O.V. International Import-Export Co., Ltd. 121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok
10500, Thailand

Pan Inter Foods Co., Ltd. 400 Sunphavuth Rd., Bangna, Bangkok 10260,
Thailand

Siam Food Products Public Co., Ltd. 3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl.,
KlongToey, Bangkok, 10110, Thailand

Viriyah Food Processing Co., Ltd. 100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd.,
Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand

Vita Food Factory (1989) Ltd. 89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad,
Bangkok 10700, Thailand

Bilaga 2

Följande uppgifter skall anges på den faktura som åtföljer företagets försäljning till gemenskapen av varor som omfattas av
åtagandet:

1. Rubriken ”FAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE”.

2. Namnet på det företag som har utfärdat fakturan.

3. Fakturanummer.

4. Datum 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:
- det produktkodnummer (PCN) som använts i samband med undersökningen och åtagandet.
- en beskrivning i ord av den vara som avses med respektive produktkodnummer.
- företagets produktkodnummer (Company Product Code number, CPC).
- TARIC-nummer.
- kvantitet (i ton).

7. Beskrivning av försäljningsvillkoren, med bl.a. följande uppgifter:
- pris per ton.
- tillämpliga betalningsvillkor.



- tillämpliga leveransvillkor.
- sammanlagda avdrag och rabatter.

8. Namnet på det företag som agerar som importör i gemenskapen och till vilket företaget direkt utfärdar den faktura som
åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande.

9. Namnet på den företrädare för företaget som har utställt 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 beslut 2007/424/EG. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Bilaga 3

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 som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid det företag som utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att de [kvantitet] sadlar och väsentliga delar som tas upp i denna faktura och som
sålts för export till Europeiska gemenskapen, har tillverkats av (företagets namn och adress) (TARIC-tilläggsnummer) i
(berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Datum och underskrift



 TMD nr 99/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Delarna 1 och 2

Nya varukoder
gäller fr.o.m. 1.1.2007:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

6813 81 00 00 - - Bromsbelägg och
bromsklossar:

6813 81 00 10 - - - För civila luftfartyg 0 (EU001) 1

6813 81 00 90 - - - Andra slag 2,7 1

gäller fr.o.m. 5.6.2007:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

2930 90 85 89 - - - Xantater
(ditiokarbonater):

2930 90 85 89 - - - - Kalium- eller natriumsalt
av O-etyl-, O-isopropyl-,
O-butyl-, O-isobutyl- eller
O-pentylditiokarbonat

6,5; S:0 1, 5

2930 90 85 91 - - - - Andra 6,5 1, 5

2930 90 85 99 - - - Andra 6,5 1, 4, 5

Undernummer 2930 90 85 90 upphörde att gälla 4.6.2007

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

3201 90 90 30 - - - Andra
garvämnesextrakter av
vegetabiliskt ursprung

5,3 1

gäller fr.o.m. 6.6.2007:



Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

0210 99 39 00 - - - - Annat:

0210 99 39 10 - - - - - Fjäderfäkött, saltat eller i
saltlake enligt nr 0207

15,4 1

0210 99 39 90 - - - - - Annat 15,4 1

gäller fr.o.m. 1.7.2007:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

2009 80 38 93 - - - - - - I form av pulver:

2009 80 38 93 - - - - - - - Aprikossaft 33,6; K:20,0 (090093) 1

2009 80 38 95 - - - - - - - Andra 33,6; K:20,0 (090093) 1

2009 80 38 97 - - - - - - Andra:

2009 80 38 97 - - - - - - - Aprikossaft 33,6; K:20,0 (090093) 1

2009 80 38 98 - - - - - - - Andra 33,6; K:20,0 (090093) 1

Undernummer 2009 80 38 93 (Andra) upphörde att gälla 30.6.2007

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

8529 90 20 00 - - Delar till utrustning enligt nr
8525 60 00, 8525 80 30,
8528 41 00, 8528 51 00 och
8528 61 00

0 1

Undernumren 8529 90 20 10 och 8529 90 20 90 upphörde att gälla 30.6.2007

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga



9705 00 00 00 Samlingar och samlarobjekt av
zoologiskt, botaniskt,
mineralogiskt, anatomiskt,
historiskt, arkeologiskt,
paleontologiskt, etnografiskt
eller numismatiskt intresse

0 1

9706 00 00 00 Antikviteter med en ålder av
över 100 år

0 1

Undernumren 9705 00 00 10, 9705 00 00 90, 9706 00 00 10 och 9706 00 00 90 upphörde att gälla 30.6.2007

Textändringar
gäller fr.o.m. 1.1.2007:

2008 30 51 00 - - - - Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos)

2008 30 71 00 - - - - Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos)

2809 00 00 00 Fosforpentaoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte kemiskt
definierade:

2809 10 00 00 - Fosforpentaoxid

3103 10 10 00 - - Innehållande mer än 35 viktprocent difosforpentaoxid

4302 30 31 00 - - - Av följande lamm: astrakan, breitschwanz, karakul, persian och liknande
lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt tibetlamm

6505 00 00 00 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av längdvara
av spetsar, filt eller annan textilvara (dock inte av band eller remsor),
även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla slags material, även
fodrade och garnerade:

7306 61 11 00 - - - Med en väggtjocklek av högst 2 mm:

7306 61 91 00 - - - Med en väggtjocklek av mer än 2 mm:

7407 29 10 00 - - - Av kopparnickellegering eller kopparnickel-zinklegering (nysilver)

8522 90 49 10 - - - - - Komponenter till apparater enligt nr 8519 81 95 och 8519 89 90,
bestående av två eller flera inbördes förbundna delar eller komponenter, för
civila luftfartyg (TN003)

8522 90 70 10 - - - - Komponenter till apparater enligt nr 8519 81 95 och 8519 89 90,
bestående av två eller flera inbördes förbundna delar eller komponenter, för
civila luftfartyg



8522 90 80 05 - - - - Komponenter till apparater enligt nr 8519 81 95 och 8519 89 90,
bestående av två eller flera inbördes förbundna delar eller komponenter, för
civila luftfartyg (TN003)

8528 72 31 00 - - - - - Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och höjd är mindre
än 1,5, med ett diagonalmått på bildskärmen av:

8544 49 93 00 - - - - - För en driftspänning av högst 80 V:

8544 49 95 00 - - - - - För en driftspänning av mer än 80 V men mindre än 1 000 V

8544 49 99 00 - - - - - För en driftspänning av 1 000 V

9503 00 30 00 - Elektriska tåg till modelljärnvägar samt räls, signaler och andra
tillbehör till sådana järnvägar; skalenliga modeller; mekaniska eller
icke mekaniska

gäller fr.o.m. 1.4.2007:

0703 90 00 20 - - Purjolök

Fotnotsförteckning

Textändringar
gäller fr.o.m. 1.1.2007:
CD 342
För övergång till fri omsättning erfordras att ett ursprungsintyg samt ett importtillstånd uppvisas, som utfärdats i enlighet med
Rådets förordning (EG) nr 1872/2006 (EGT L 360).

gäller fr.o.m. 1.7.2007:
CD 065
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens samt
- för tjurar: stamtavla
- för kor och kvigor: en stamtavla eller ett intyg om registrering i stamboken som styrker rasrenheten enligt bestämmelserna i
förordning (EG) nr 659/2007 (EGT L 155).

CD 066
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens enligt bestämmelserna i förordning
(EG) nr 659/2007 (EGT L 155).

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 558/2007 (EUT L 132) och som uppfyller det villkor som angetts i artikel 1.2 isamma
förordning.

CD 386
Varje parti fisk av någon av de arter som anges i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 1984/2003 och som har fiskats av ett
gemenskapsfartyg eller en gemenskapsproducent och exporteras till ett tredjeland skall åtföljas av ett statistikdokument.
Export skall vara förbjuden om den berörda lasten inte åtföljs av det motsvarande statistikdokumentet för export.

CD 481
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av ett ursprungsintyg som uppfyller villkoren i artikel 55 i
förordning (EEG) nr 2454/93 och en importlicens enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 536/2007 (EGT L 128).

Nya fotnoter



gäller fr.o.m. 21.6.2007:
CD 511
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 gemenskapen 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 bl.a. följande uppgifter:
- Det produktkodnummer (PCN) som använts i samband med undersökningen och åtagandet.
- En beskrivning i ord av den vara som avses med respektive produktkodnummer.
- Företagets produktkodnummer (Company Product Code number, CPC).
- TARIC-nummer.
- Kvantitet (i ton).
7. Beskrivning av försäljningsvillkoren med bl.a. följande uppgifter:
- Pris per ton.
- Betalningsvillkor.
- Leveransvillkor.
- Sammanlagda rabatter och avdrag.
Fortsättning i fotnot CD 512.

CD 512
Fortsättning från fotnot CD 511.
8. Namnet på det företag som agerar som importör i gemenskapen och till vilket företaget direkt utfärdar den faktura som
åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande.
9. Namnet på den företrädare för företaget som har utställt 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 beslut [2007/424/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 tullen exakt motsvarar
varubeskrivningen i handelsfakturan.

gäller fr.o.m. 1.7.2007:
CD 509
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras en importlicens som erhållits enligt de villkor som är föreskrivna i
förordning (EG) nr 616/2007 (EGT L 142).

CD 510
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av ett ursprungsintyg som uppfyller villkoren i artikel 55 i
förordning (EEG) nr 2454/93 och en importlicens enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 616/2007 (EGT L 142).

Förfrågningar:
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101,
Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och
Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller
e-post: kayttotariffi@tulli.fi

Mki/LK, 98/010/25.6.2007



TMD nr 100/2007

Kommissionens tillstånd till stöd för elproduktion - statligt
stöd N 893/2007
Europeiska Gemenskapens kommission har genom sitt beslut K(2007)3168 av den 25 juni 2007 gett Finland tillstånd att
fortsätta bevilja stöd för elström som produceras med småskalig vattenkraft, vindkraft, biogas, skogsflis och återanvänt
bränsle. Tillståndet är i kraft i fem års tid, från den 1 januari 2007 till den 31 december 2011.

Stödet för elström som produceras med vindkraft eller skogsflis är 0,69 cent/kWh, stödet för elström som produceras med
småskalig vattenkraft eller biogas är 0,42 cent/kWh och stödet för elström som produceras med återanvänt bränsle är 0,25
cent/kWh.

AS, 101/010/02.07.2007

Översättning till svenska: Lena Helenius



TMD nr 101/2007

EU:s nya förordning om transport av avfall tillämpas från
och med den 12 juli 2007
EU:s nya förordning om avfall (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006) börjar tillämpas från och med den 12 juli 2007. I
jämförelse med den föregående förordningen (EEG) nr 259/93 innehåller den nya förordningen många förändringar och nya
förpliktelser såväl för kunderna som för Tullen.

För Tullens del är följande saker väsentliga:

Avfallet har uppdelats i avfall som skall bortskaffas (eng. disposal) och avfall som skall återvinnas (eng. recovery). Se
bilagan för noggrannare beskrivning av bortskaffnings- och återvinningsförfaranden. Avfall som skall bortskaffas är i
allmänhet avsedda för att förstöras eller deponeras slutligt så att de inte medför fara för miljön. Avfall för bortskaffande skall
alltid övervakas. Avfall för återvinning används till exempel till energi eller som råvara och har i allmänhet också ekonomiskt
värde för den som överlåter det. Det är helt förbjudet att exportera avfall som skall bortskaffas till länder utanför EFTA
(EFTA-områdets länder är Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz).

Avfallet har i förordningen om transport av avfall uppdelats i en "grön" och en "gul" förteckning. Avfall som nämns i den
gröna förteckningen är ofarligt avfall som kan flyttas för återvinning utan övervakning inom OECD-området. (OECD-
länderna är EU + Australien, Island, Schweiz, Japan, Kanada, Sydkorea, Turkiet, Mexico, Norge, Nya Zeeland och USA.)
Avfall med farliga egenskaper har nämnts i den gula förteckningen och de är alltid underkastade övervakning. För avfall som
inte nämnts i någon av förteckningarna gäller samma övervakning som för avfall i den gula förteckningen. Också avfall i den
gröna förteckningen övervakas om avfallet har kontaminerats med något ämne så att myndigheterna anser att det hör till den
gula förteckningen eller om avfallet skall bortskaffas.

I följande kapitel specificeras förfarandena och förpliktelserna som skall följas vid transport av olika avfall utgående från
Tullens verksamhet.

1. Import av avfall

Med import av avfall avses i detta sammanhang all införsel av avfall till gemenskapen utom transitering via gemenskapen.

1.1 För bortskaffande

ALLT AVFALL (i praktiken annat avfall än det som ingår i den gröna förteckningen)

1. Mottagarlandet i gemenskapen eller vid behov transitmyndigheterna (i Finland Finlands Miljöcentral, SYKE) skickar en
stämplad kopia av importbeslutet till införseltullkontoret inom gemenskapen.

2. Vid införseltullkontoret skall chauffören visa upp en kopia av anmälningsdokumentet för gränsöverskridande
avfallstransport (senare anmälningsdokumentet, se bilaga).

3. Införseltullkontoret stämplar och fyller i punkt 21 i kopian av anmälningsdokumentet och faxar eller skickar det stämplade
dokumentet till transitmyndigheterna inom gemenskapen och till mottagarlandets behöriga myndigheter. (Ifrågavarande
myndighet med kontaktuppgifter finns antecknade i det stämplade importbeslutet som myndigheterna skickat in i förväg.)

4. a) Införseltullkontoret = platsen där varan överlåts till fri omsättning: Tullkontoret utför åtgärderna som nämns i punkt 3.

b) Införseltullkontoret är inte en plats där man kan överlåta varan i fri omsättning: Införseltullkontoret utför åtgärderna som
nämns i punkt 3. Importtullkontoret har inga förpliktelser enligt förordningen. Alla beslut som givits av SYKE innehåller en
bestämmelse om att det ursprungliga anmälningsdokumentet samt kopior av tillståndsbeslutet och anmälningsblanketten skall
åtfölja varan. Importtullkontoret kan alltså vid behov försäkra sig om transportens laglighet genom att kontrollera att
dokumenten finns.

1.2 För återvinning

1.2.1 Avfall som anges i den gröna avfallsförteckningen
Tullen har inga förpliktelser enligt förordningen.



1.2.2 Avfall som anges i den gula avfallsförteckningen och avfall som inte anges i avfallsförteckningarna
För dessa avfall följs förfarandet med anmälningsdokument d.v.s. samma förfarande som för import av avfall för
bortskaffande, se punkterna 1-4 ovan.

2. Export av avfall

Med export avses i detta sammanhang all transport då avfall lämnar gemenskapen med undantag av transitering genom
gemenskapen.

2.1 För bortskaffande

ALLT AVFALL ( i praktiken andra avfall än de som anges i den ”gröna” avfallsförteckningen)

EFTA-länderna (Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz)
1. Avsändarlandet inom gemenskapen och vid behov transitmyndigheterna ( i Finland Finlands miljöcentral) skickar en
stämplad kopia av sitt exportbeslut till exporttullkontoret inom gemenskapen och till utfartstullkontoret.

2. a) Exporttullkontoret är utfartstullkontor: Chauffören visar en kopia av anmälningsdokumentet (se bilagan) tillsammans
med varan för Tullen. Detta är en förutsättning för att varan skall hänvisas till exportförfarandet.

b) Exporttullkontoret är inte utfartstullkontor: Chauffören visar en kopia av anmälningsdokumentet vid exporttullkontoret (se
bilagan). Detta är en förutsättning för att varan skall hänvisas till exportförfarandet. Varan transporteras under
exportförfarandet ( eller transiteringsförfarandet) till utfartstullkontoret där chauffören uppvisar en kopia av
anmälningsdokumentet tillsammans med varan.

3. När varan har lämnat gemenskapen stämplar utfartstullkontoret kopian av anmälningsdokumentet och fyller i punkt 20.
Kopian faxas eller skickas per post till den behöriga myndigheten i avsändarlandet inom gemenskapen. (Ifrågavarande
myndighet med kontaktuppgifter finns antecknade i det stämplade importbeslutet som myndigheterna skickat in i förväg.)

Länder utanför EFTA
Exportförbud

2.2 För återvinning

2.2.1 Avfall som anges i den gröna avfallsförteckningen

OECD-länder
Tullen har inga förpliktelser enligt förordningen.

Länder som inte omfattas av OECD-beslutet
Landsvisa begränsningar tillämpas, vilket gör att det finns följande möjligheter:

1. Exportförbud

2. För dessa avfall följs förfarandet med anmälningsdokument, d.v.s. samma förfarande som för export av avfall för
bortskaffande, se punkterna 1, 2, 3 i stycke 2.1.

3. Export med ett dokument enligt förordningens bilaga VII, vilket innebär att Tullen inte har några förpliktelser enligt
förordningen.

Begränsningarna finns på adressen http://ec.europa.eu/trade/issues/global/environment/waste_nr.htm.

2.2.2 Avfall som anges i den gula avfallsförteckningen eller som inte anges i någon förteckning

OECD-länder
För dessa avfall följs förfarandet med anmälningsdokument, d.v.s. samma förfarande som för export av avfall för
bortskaffande, se punkterna 1, 2, 3 i stycke 2.1.

Länder som inte omfattas av OECD-beslutet
Exportförbud

3. Transitbefodran av avfall



Med transitbefodran avses i detta sammanhang transport av avfall som kommer från länder utanför gemenskapen och
transporteras genom gemenskapen och Finland ut från gemenskapen.

3.1 För bortskaffande

ALLT AVFALL ( i praktiken andra avfall än de som ingår i den gröna förteckningen)

1. Transitmyndigheten i det första transitlandet inom gemenskapen skickar en stämplad kopia av sitt beslut eller en
anmälningsblankett "Notification Document" med den behöriga myndighetens stämpel i punkt 19 till införseltullkontoret
inom gemenskapen. Transitmyndigheten i det sista transitlandet skickar motsvarande dokument till utfartstullkontoret inom
gemenskapen.

2. Vid införseltullkontoret skall chauffören visa upp en kopia av anmälningsdokumentet (se bilaga) tillsammans med varan för
Tullen.

3. Införseltullkontoret stämplar punkt 22 i kopian av anmälningsdokumentet och faxar eller skickar per post det stämplade
dokumentet till transitmyndigheterna inom gemenskapen. (Ifrågavarande myndigheter med kontaktuppgifter finns
antecknade i det stämplade importbeslutet som myndigheterna skickat in i förväg.)

4. Vid utfartstullkontoret visar chauffören upp en kopia av anmälningsdokumentet (se bilaga) tillsammans med varan för
Tullen.

5. När varan har avgått från gemenskapen stämplar utfartstullkontoret punkt 22 i kopian av anmälningsdokumentet och faxar
eller skickar den per post till transitmyndigheterna. (Ifrågavarande myndighet med kontaktuppgifter finns antecknade i det
stämplade importbeslutet som myndigheterna skickat in i förväg.)

3.2 För återvinning

3.2.1 Avfall om anges i den gröna avfallsförteckningen
Tullen har inga förpliktelser enligt förordningen.

3.2.2 Avfall som anges i den gula avfallsförteckningen eller som inte anges i någon förteckning
För dessa avfall följs förfarandet med anmälningsdokument, d.v.s. samma förfarande som för import av avfall för
bortskaffande, se punkterna 1-5 ovan.

4. Brott mot förordningen om transport av avfall

Vid fall av transporter som bryter mot förordningen om transport av avfall skall tullkontoret för export eller utfarts- eller
införseltullkontor hålla kvar varan (förvaltningsåtgärd), meddela Finlands Miljöcentral och se till att avfallet hålls kvar tills
Finlands miljöcentral gett anvisningar om fortsatta åtgärder.

5. Undantag

Begränsningarna enligt förordningen om gränsöverskridande avfallstransport gäller inte för avfallspartier mindre än 25 kg
som förflyttas för forskning eller användning i laboratorier.

Vid tillämpningen av den nya förordningen om gränsöverskridande avfallstransport gäller en övergångsperiod på ett år. Fram
till den 11 juli 2008 tillämpas den nya förordningen (nr 1013/2006) parallellt med den gamla förordningen om
gränsöverskridande avfallstransport ( nr 259/93). Om avfall transporteras med dokument som är i kraft enligt den gamla
förordningen tillämpas den gamla förordningen och vid transporter enligt de nya dokumenten tillämpas den nya förordningen.
Noggrannare anvisningar för tillämpningen och mallar för dokumenten både enligt den nya och den gamla förordningen finns
i Tullens handbok "Rajoituskäsikirja". Handboken finns på Tullens intranet (Tietolähteet - Julkaisut- Rajoituskäsikirja) och på
Tullens webbplats (Julkaisut - Käsikirjat- Tullin rajoituskäsikirja).

Mer information: Jarkko Keskinen tfn 020 492 2570

Översättning till svenska: Maria Lindén

JS/JXK, 104/010/3.7.2007

Bilaga: 104_liite_ru.pdf Transportdokument för gränsöverskridande avfallstransport, PDF (EUT L 190, 12.7.2006, s. 41 - 44)



I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1013/2006

av den 14 juni 2006

om transport av avfall

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kom-
mitténs yttrande (1),

efter samråd med Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1) Förordningens huvudsakliga och överordnade syfte och
innehåll är miljöskydd medan dess följder för den
internationella handeln endast är av underordnad betydelse.

(2) Rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993
om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom,
till och från Europeiska gemenskapen (3), har redan ändrats
avsevärt vid flera tillfällen och kräver ytterligare ändringar.
Det är i synnerhet nödvändigt att i den förordningen införa
innehållet i kommissionens beslut 94/774/EG
av den 24 november 1994 om den standardfraktsedel
som avses i rådets förordning (EEG) nr 259/93 (4) och i
kommissionens beslut 1999/412/EG av den 3 juni 1999 om
ett frågeformulär för den rapport som medlemsstaterna är
skyldiga att utarbeta enligt artikel 41.2 i rådets
förordning (EEG) nr 259/93 (5). Förordning (EEG) nr 259/
93 bör därför för tydlighetens skull ersättas.

(3) Rådets beslut 93/98/EEG (6) avsåg ingående, på gemen-
skapens vägnar, av konventionen om kontroll av gräns-
överskridande transporter och om slutligt omhänderta-
gande av farligt avfall (Baselkonventionen) av den 22 mars
1989 (7), i vilken gemenskapen har varit part sedan 1994.
Genom att anta förordning (EEG) nr 259/93 införde rådet
bestämmelser om att begränsa och kontrollera sådana
transporter i syfte att bland annat anpassa gemenskapens
gällande system för övervakning och kontroll av avfall-
stransporter till kraven i Baselkonventionen.

(4) Rådets beslut 97/640/EG (8) berörde godkännandet, på
gemenskapens vägnar, av ändringen av Baselkonventionen,
enligt beslut III/1 fattat av parternas samarbetskonferens.
Genom den ändringen förbjuds all export av farligt avfall
avsett för bortskaffande från länder som anges
i förteckningen i bilaga VII till konventionen till länder
som inte ingår i den förteckningen, liksom med verkan från
och med den 1 januari 1998 all sådan export av farligt
avfall som avses i artikel 1.1 a i konventionen och som är
avsett för återvinning. Förordning (EEG) nr 259/93 ändra-
des på motsvarande sätt genom rådets
förordning (EG) nr 120/97 (9).

(5) Med tanke på att gemenskapen har godkänt OECD-rådets
beslut C(2001)107/slutlig rörande revidering av beslut C
(92)39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande trans-
porter av avfall avsett för återvinning (OECD-beslutet), i
syfte att harmonisera förteckningar över avfall med Basel-
konventionen och revidera vissa andra krav, är det
nödvändigt att införa innehållet i det beslutet i gemenskaps-
lagstiftningen.

(6) Gemenskapen har undertecknat Stockholmskonventionen
av den 22 maj 2001 om långlivade organiska föroreningar.
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(7) Det är viktigt att organisera och reglera övervakningen och
kontrollen av avfallstransporter på ett sätt som tar hänsyn
till behovet av att bevara, skydda och förbättra miljö-
kvaliteten och människors hälsa och som främjar en
enhetligare tillämpning av förordningen över hela gemen-
skapen.

(8) Det är också viktigt att ta hänsyn till kravet i artikel 4.2 d i
Baselkonventionen om att transporter av farligt avfall skall
begränsas till det minimum som står i överensstämmelse
med en miljövänlig och effektiv hantering av sådant avfall.

(9) Vidare är det viktigt att ha i åtanke att parterna i
Baselkonventionen enligt artikel 4.1 i konventionen har
rätt att förbjuda införsel av farligt avfall eller avfall som
finns angivet i bilaga II till konventionen.

(10) Avfallstransporter som genereras av väpnade styrkor eller
hjälporganisationer bör uteslutas från denna förordnings
tillämpningsområde när avfallet importeras till gemenska-
pen i vissa situationer (däribland transitering inom
gemenskapen om avfallet införs i gemenskapen). Kraven i
internationell rätt och internationella avtal bör uppfyllas
vad avser sådana transporter. I denna typ av fall bör en
behörig transitmyndighet och den behöriga mottagarmyn-
digheten i gemenskapen underrättas i förväg om trans-
porten och dess destination.

(11) Det är nödvändigt att undvika överlappning med Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av
den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel (1), i vilken det redan finns bestämmelser för
allmän frakt, distribution och förflyttning (insamling,
transport, hantering, bearbetning, användning, återvinning
eller bortskaffande, registrering, följedokument och spår-
barhet) av animaliska biprodukter inom, till och från
gemenskapen.

(12) Senast den dag då den här förordningen träder i kraft bör
kommissionen rapportera om förhållandet mellan den
befintliga sektorsspecifika lagstiftningen om djurs och
människors hälsa och bestämmelserna i förordningen och
senast denna dag lägga fram nödvändiga förslag för att
anpassa sådan lagstiftning till förordningen för att uppnå en
likvärdig kontrollnivå.

(13) Även om övervakning och kontroll av transporter av avfall
inom en medlemsstat faller under den medlemsstatens
behörighet, bör nationella system för avfallstransporter
beakta behovet av samordning med gemenskapssystemet
för att säkerställa en hög nivå av skydd för miljön och
människors hälsa.

(14) För transporter av avfall avsett för bortskaffningsförfar-
anden och avfall som inte anges i bilaga III, IIIA eller IIIB
avsett för återvinningsförfaranden är det lämpligt att
garantera bästa möjliga övervakning och kontroll genom
att kräva att sådana transporter på förhand skall godkännas
skriftligen. Ett sådant förfarande bör vara förenat med
förhandsanmälan, vilket medför att de behöriga myndighe-
terna blir vederbörligen informerade så att de kan vidta alla
åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och
miljön. Dessa myndigheter bör på så sätt även få möjlighet
att göra motiverade invändningar mot sådana transporter.

(15) För sådana transporter av avfall som anges i bilaga III, IIIA
eller IIIB avsett för återvinningsförfarande är det lämpligt att
garantera en miniminivå av övervakning och kontroll
genom att kräva att transporterna åtföljs av viss informa-
tion.

(16) Med tanke på behovet av en enhetlig tillämpning av denna
förordning och för att den inre marknaden skall fungera väl,
är det för effektivitetens skull nödvändigt att kräva att
anmälningar behandlas av den behöriga avsändarmyndig-
heten.

(17) Det är också viktigt att förtydliga systemet för ekonomiska
säkerheter eller motsvarande försäkringar.

(18) När det gäller avfallsproducenternas ansvar för en miljö-
riktig avfallshantering bör anmälnings- och transportdoku-
menten om så är praktiskt möjligt ifyllas av
avfallsproducenterna.

(19) Det är nödvändigt att införa rättssäkerhetsgarantier för
anmälaren, både för att sörja för rättslig säkerhet och för en
enhetlig tillämpning av denna förordning och för att den
inre marknaden skall fungera väl.

(20) För transporter av avfall för bortskaffande bör medlems-
staterna ta hänsyn till principerna om närhet, prioritering
av återvinning och tillräcklig egenkapacitet på gemen-
skapsnivå och nationell nivå i enlighet med Europa-
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parlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april
2006 om avfall (1) genom att i enlighet med fördraget vidta
åtgärder för att helt eller delvis förbjuda eller systematiskt
invända mot sådana transporter av avfall. Hänsyn bör även
tas till kravet i direktiv 2006/12/EG, enligt vilket medlems-
staterna skall upprätta ett integrerat och ändamålsenligt
utformat nätverk av anläggningar för bortskaffande av
avfall för att möjliggöra för gemenskapen att själv ta hand
om sitt avfall och för medlemsstaterna att var och en närma
sig detta mål, med hänsyn till geografiska förhållanden eller
behovet av specialiserade anläggningar för vissa avfallsslag.
Medlemsstaterna bör också kunna se till att avfallsanlägg-
ningar som omfattas av bestämmelserna i rådets direktiv
96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade
åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (2)
tillämpar bästa tillgängliga teknik enligt definitionerna i det
direktivet i överensstämmelse med anläggningens tillstånd
och att avfallet hanteras i enlighet med rättsligt bindande
miljöskyddsnormer beträffande bortskaffande av avfall,
som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

(21) Beträffande transporter av avfall för återvinning bör
medlemsstaterna också kunna se till att avfallshanterings-
anläggningar som omfattas av bestämmelserna i direktiv
96/61/EG tillämpar bästa tillgängliga teknik enligt defini-
tionerna i det direktivet i överensstämmelse med anlägg-
ningens tillstånd. Medlemsstaterna bör också kunna se till
att avfall hanteras i enlighet med rättsligt bindande
miljöskyddsnormer för återvinningsverksamhet, som fast-
ställts i gemenskapslagstiftningen, och att avfall, med
beaktande av artikel 7.4 i direktiv 2006/12/EG, hanteras i
enlighet med de avfallshanteringsplaner som utarbetats i
enlighet med det direktivet, i syfte att garantera genom-
förandet av rättsligt bindande skyldigheter avseende återvin-
ning eller materialutnyttjande som fastställs i
gemenskapslagstiftningen.

(22) Utvecklingen av bindande krav för avfallsanläggningar och
hanteringen av särskilda avfallsmaterial på gemenskapsnivå
kan tillsammans med nuvarande bestämmelser i gemen-
skapslagstiftningen bidra till att skapa en hög miljöskydds-
nivå i hela gemenskapen och lika villkor för materialåter-
vinning samt medverka till att inga hinder står i vägen för
utvecklingen av en ekonomiskt hållbar inre marknad för
materialåtervinning. Det är därför nödvändigt att utveckla
lika villkor inom gemenskapen för återvinning genom att,
när så är lämpligt, tillämpa gemensamma normer på vissa
områden, även när det gäller sekundära material, för att
höja kvaliteten på återvinningen. Kommissionen bör, när så
är lämpligt, lägga fram förslag till sådana normer för vissa
avfallsslag och vissa återvinningsanläggningar så snart som
möjligt, på grundval av ytterligare undersökningar inom
ramen för avfallsstrategin och med beaktande av befintlig
gemenskapslagstiftning och lagstiftning i medlemsstaterna.
Under tiden bör det på vissa villkor vara möjligt att invända
mot planerad transport av avfall om den därmed samman-
hängande återvinningen inte överensstämmer med den
nationella lagstiftningen om avfallsåtervinning i avsändar-
landet. Under tiden bör kommissionen också övervaka
situationen när det gäller eventuella oönskade avfallstrans-
porter till de nya medlemsstaterna och, om det är

nödvändigt, lägga fram lämpliga förslag till hantering av
sådana situationer.

(23) Medlemsstaterna bör vara skyldiga att se till att de relevanta
behöriga myndigheterna i enlighet med FN/ECE:s kon-
vention om tillgång till information, allmänhetens delta-
gande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor
av den 25 juni 1998 (Århuskonventionen) på lämpligt sätt
offentliggör information om anmälningar om transporter,
förutsatt att sådan information inte är sekretessbelagd enligt
nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

(24) Det bör fastställas krav på att avfall som ingår i en transport
som inte kan genomföras som planerat måste återtas till
avsändarlandet eller återvinnas eller bortskaffas på ett
alternativt sätt.

(25) Det bör dessutom vara obligatoriskt för den person som bär
ansvar för en olaglig transport att ta tillbaka det berörda
avfallet eller finna alternativa lösningar för dess återvinning
eller bortskaffande. I annat fall bör de behöriga avsändar-
eller mottagarmyndigheterna, alltefter omständigheterna,
själva ingripa.

(26) Det är nödvändigt att, i syfte att skydda miljön i de berörda
länderna, förtydliga tillämpningsområdet för det förbud
mot export från gemenskapen av avfall avsett för bort-
skaffande i andra tredjeländer än Eftaländer, som fastställs i
enlighet med Baselkonventionen.

(27) Länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet får anta de kontrollförfaranden som
föreskrivs för transporter inom gemenskapen.

(28) Det är också nödvändigt att, i syfte att skydda miljön i de
berörda länderna, förtydliga tillämpningsområdet för för-
budet mot export av farligt avfall avsett för återvinning i
tredjeländer som inte omfattas av OECD-beslutet, vilket
också fastställs i enlighet med Baselkonventionen. Det är i
synnerhet nödvändigt att förtydliga den förteckning över
avfall som omfattas av det förbudet och att se till att
förteckningen även omfattar det avfall som anges i bilaga II
till Baselkonventionen, dvs. hushållsavfall och restprodukter
från förbränning av hushållsavfall.

(29) Särskilda bestämmelser bör bibehållas för export av icke-
farligt avfall avsett för återvinning i länder som inte
omfattas av OECD-beslutet och åtgärder bör vidtas för att
ytterligare anpassa dessa bestämmelser vid ett senare
tillfälle.

(30) Import till gemenskapen av avfall avsett för bortskaffande
bör tillåtas om exportlandet är part i Baselkonventionen.
Import till gemenskapen av avfall avsett för återvinning bör
tillåtas om exportlandet omfattas av OECD-beslutet eller är
part i Baselkonventionen. I andra fall bör import endast
tillåtas om exportlandet har ingått bilaterala eller multila-
terala överenskommelser eller avtal som är förenliga med
gemenskapslagstiftningen och överensstämmer med arti-
kel 11 i Baselkonventionen, utom när detta inte är möjligt i
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krissituationer, fredsskapande, fredsbevarande eller krig.

(31) Denna förordning bör tillämpas i överensstämmelse med
internationell sjörätt.

(32) Denna förordning bör spegla bestämmelserna om export
och import av avfall till och från de utomeuropeiska
länderna och territorierna enligt rådets beslut 2001/822/EG
av den 27 november 2001 om associering av de utom-
europeiska länderna och territorierna med Europeiska
gemenskapen (1).

(33) De åtgärder som erfordras bör vidtas för att i enlighet med
direktiv 2006/12/EG och övrig gemenskapslagstiftning om
avfall säkerställa att avfall som transporteras inom
gemenskapen och avfall som importeras till gemenskapen,
under hela transporten och fram till och med återvinningen
eller bortskaffandet i mottagarlandet, hanteras på ett sätt
som inte innebär något hot mot människors hälsa och utan
att förfaranden eller metoder som kan skada miljön till-
lämpas. Vid export från gemenskapen som inte är
förbjuden bör ansträngningar göras för att säkerställa att
avfallet hanteras på ett miljöriktigt sätt under hela trans-
porten och fram till och med återvinningen eller bort-
skaffandet i det berörda mottagarlandet utanför
gemenskapen. Den anläggning som mottar avfallet bör
drivas i enlighet med sådana normer för människors hälsa
och miljöskydd som i stort sett motsvarar de normer som
föreskrivs i gemenskapslagstiftningen. En förteckning över
icke-bindande riktlinjer för miljöriktig hantering bör upp-
rättas.

(34) Medlemsstaterna bör förse kommissionen med uppgifter
om genomförandet av denna förordning, både i form av de
rapporter som skickas till Baselkonventionens sekretariat
och på grundval av ett separat frågeformulär.

(35) Det är nödvändigt att säkerställa en säker och miljövänlig
hantering av fartygsupphuggning i syfte att skydda
folkhälsan och miljön. Dessutom bör det noteras att ett
fartyg kan bli avfall enligt definitionen i artikel 2 i
Baselkonventionen samtidigt som det definieras som fartyg
enligt andra internationella regler. Det är viktigt att minnas
att arbetet fortgår, och inbegriper samarbete, mellan
Internationella arbetsorganisationen (ILO), Internationella
sjöfartsorganisationen (IMO) och Baselkonventionens sek-
retariat med målet att fastställa obligatoriska krav på global
nivå för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv lösning
av problemet med fartygsupphuggning.

(36) Effektivt internationellt samarbete i fråga om kontroll av
avfallstransporter är av största vikt för att se till att
transporter av farligt avfall kontrolleras.

Informationsutbyte, ansvarsdelning och samarbete mellan
gemenskapen och dess medlemsstater och tredjeländer bör
främjas i syfte att garantera en korrekt hantering av avfall.

(37) Vissa av bilagorna till denna förordning bör antas av
kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 i
direktiv 2006/12/EG. Detta förfarande bör också gälla för
ändring av bilagorna för att beakta den vetenskapliga och
tekniska utvecklingen, ändringar i den relevanta gemen-
skapslagstiftningen eller händelser med anknytning till
OECD-beslutet eller Baselkonventionen och andra närbe-
släktade internationella konventioner och avtal.

(38) I samband med utformningen av instruktionerna för
ifyllande av den anmälan och de transportdokument som
skall anges i bilaga IC bör kommissionen, med beaktande av
OECD-beslutet och Baselkonventionen, bland annat speci-
ficera att anmälan och transportdokument, så långt det är
möjligt, bör vara på två sidor och ange den exakta
tidpunkten för ifyllande av anmälan och transportdoku-
ment i bilagorna IA och IB, med beaktande av bilaga II.
Dessutom bör de särskilda kraven klargöras i de fall där
terminologi och krav skiljer sig åt mellan OECD-beslutet
eller Baselkonventionen och denna förordning.

(39) Med beaktande av de blandningar av avfallsslag som skall
läggas till i bilaga IIIA bör bland andra följande uppgifter
övervägas: avfallets egenskaper, till exempel dess eventuella
farliga egenskaper, föroreningspotential och aggregations-
tillstånd; avfallshanteringsaspekter såsom teknisk kapacitet
att återvinna avfallet och miljövinsterna av återvinningen,
bland annat huruvida en miljöriktig hantering av avfallet
kan försvåras. Kommissionen bör slutföra arbetet på denna
bilaga så långt möjligt före den dag då denna förordning
träder i kraft och senast sex månader efter denna tidpunkt.

(40) Kommissionen bör även anta ytterligare åtgärder avseende
denna förordnings tillämpning i enlighet med förfarandet i
artikel 18.3 i direktiv 2006/12/EG. Dessa åtgärder bör
omfatta en metod för beräkning av den ekonomiska
säkerheten eller motsvarande försäkring, vilken kommis-
sionen om så är möjligt bör färdigställa före den dag då
denna förordning skall börja tillämpas.

(41) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna
förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/
468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall
tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförande-
befogenheter (2).

(42) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att
garantera miljöskydd vid transport av avfall, inte i tillräcklig
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det
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därför, på grund av förordningens omfattning, bättre kan
uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta
åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i
samma artikel går denna förordning inte utöver vad som
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. I denna förordning fastställs de förfaranden och kontroll-
system som skall användas för avfallstransporter, beroende på
avfallets ursprung och destination och transportväg, det slags
avfall som transporteras samt den typ av behandling som avfallet
skall genomgå på destinationsorten.

2. Förordningen skall omfatta transporter av avfall

a) mellan medlemsstater, inom gemenskapen eller med
transitering genom tredjeländer,

b) som importeras till gemenskapen från tredjeländer,

c) som exporteras från gemenskapen till tredjeländer,

d) som transiteras genom gemenskapen på väg från och till
tredjeländer.

3. Denna förordning omfattar inte

a) ilandförande av avfall, inklusive avloppsvatten och restpro-
dukter, som uppkommit i samband med normal drift av
fartyg och havsplattformar, förutsatt att sådant avfall
omfattas av kraven i den internationella konventionen till
förhindrande av föroreningar från fartyg (1973), ändrad
genom 1978 års protokoll till denna (Marpol 73/78) eller
andra bindande internationella instrument,

b) avfall som uppkommit ombord på fordon, tåg, flygplan och
fartyg till dess att sådant avfall lastas av för att återvinnas
eller bortskaffas,

c) transporter av radioaktivt avfall enligt definitionen i artikel 2
i rådets direktiv 92/3/Euratom av den 3 februari 1992 om
övervakning och kontroll av transport av radioaktivt avfall
mellan medlemsstater samt till och från gemenskapen (1),

d) transporter av avfall som omfattas av krav på godkännande
enligt förordning (EG) nr 1774/2002,

e) transporter av avfall enligt artikel 2.1 b ii, iv och v i
direktiv 2006/12/EG, om dessa transporter redan omfattas
av annan gemenskapslagstiftning innehållande liknande
bestämmelser,

f) transporter av avfall från Antarktis till gemenskapen som
överensstämmer med kraven i miljöskyddsprotokollet till
Antarktisfördraget (1991),

g) import till gemenskapen av avfall som genererats av
väpnade styrkor eller hjälporganisationer i krissituationer,
fredsskapande eller fredsbevarande insatser, när sådant
avfall transporteras av de väpnade styrkorna eller hjälp-
organisationerna, eller på deras vägnar, direkt eller indirekt
till mottagarlandet. I denna typ av fall skall en behörig
transitmyndighet och den behöriga mottagarmyndigheten i
gemenskapen i förväg underrättas om transporten och dess
destination.

4. Avfallstransporter från Antarktis till länder utanför gemen-
skapen med transitering genom gemenskapen skall omfattas av
artiklarna 36 och 49.

5. Transporter av avfall enbart inom en medlemsstat skall
endast omfattas av artikel 33.

Artikel 2

Defini tioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. avfall: avfall enligt definitionen i artikel 1.1 a i direktiv 2006/
12/EG.

2. farligt avfall: avfall enligt definitionen i artikel 1.4 i rådets
direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt
avfall (2).

3. blandat avfall: avfall som härrör från avsiktlig eller
oavsiktlig blandning av två eller flera avfallsslag och för
vilka det inte finns någon enskild avfallskod i bilagorna III,
IIIB, IV och IVA. Avfall som transporteras i en enskild
avfallstransport bestående av två eller flera avfallsslag, men
där dessa är åtskilda, anses inte vara blandat avfall.

4. bortskaffande: bortskaffande enligt definitionen i
artikel 1.1 e i direktiv 2006/12/EG.

5. behandling i avvaktan på bortskaffande: bortskaffnings-
förfarande D 13-D 15 enligt bilaga IIA till direktiv 2006/12/
EG.

6. återvinning: återvinning enligt definitionen i artikel 1.1 f i
direktiv 2006/12/EG.
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7. behandling i avvaktan på återvinning: återvinningsförfa-
rande R 12 och R 13 enligt bilaga IIB till direktiv 2006/12/
EG.

8. miljöriktig hantering: hantering som innebär att alla rimliga
åtgärder vidtas för att se till att avfall hanteras på ett sätt
som innebär skydd för människors hälsa och miljön mot
skadliga effekter som sådant avfall kan medföra.

9. produ cent: person som bedriver verksamhet som ger
upphov till avfall (ursprunglig producent) och/eller person
som genom förbehandling, blandning eller andra förfar-
anden ändrar avfallets art eller sammansättning (ny
producent) i enlighet med definitionen i artikel 1.1 b i
direktiv 2006/12/EG.

10. inneh avare: avfallsproducenten eller den fysiska eller
juridiska person som innehar avfallet i enlighet med
definitionen i artikel 1.1 c i direktiv 2006/12/EG.

11. insamlare: den som samlar in avfall i enlighet med
definitionen i artikel 1.1 g i direktiv 2006/12/EG.

12. handlare: en person som agerar som huvudansvarig för
inköp och därpå följande försäljning av avfall, däribland
sådan handlare som inte fysiskt befattar sig med avfallet
enligt artikel 12 i direktiv 2006/12/EG.

13. mäklare: person som för annans räkning anordnar återvin-
ning eller bortskaffande av avfall, däribland sådan mäklare
som inte fysiskt befattar sig med avfallet enligt artikel 12
i direktiv 2006/12/EG.

14. mottagare: den person eller det företag under mottagarlan-
dets jurisdiktion till vilken eller vilket avfallet transporteras
för återvinning eller bortskaffande.

15. anmälare:

a) När det gäller en transport som har sitt ursprung i en
medlemsstat skall anmälaren vara en fysisk eller
juridisk person som omfattas av den berörda med-
lemsstatens jurisdiktion och som har för avsikt att
genomföra en avfallstransport eller att låta genomföra
en sådan transport, och som är skyldig att anmäla
transporten. Anmälaren är en av de personer eller
organ som anges nedan, och som väljs ut i enlighet
med den rangordning som fastställs i följande
förteckning:

i) Den ursprunglige producenten.

ii) Den nye producenten med tillstånd som genom-
för åtgärden före transporten.

iii) En insamlare med tillstånd som sammanställer
transporten av olika små avfallsmängder av
samma slag från olika källor, varvid transporten
skall påbörjas från en enda anmäld plats.

iv) En registrerad handlare som skriftligen bemyn-
digats av ursprungliga producenten, nya

producenten eller en insamlare med tillstånd
enligt i, ii och iii att agera för dennes räkning
som anmälare.

v) En registrerad mäklare som skriftligen bemyndi-
gats av ursprungliga producenten, nya produ-
centen eller en insamlare med tillstånd enligt i, ii
och iii att agera för dennes räkning som
anmälare.

vi) Om samtliga personer som avses i i, ii, iii, iv och,
i förekommande fall, v är okända eller insol-
venta, innehavaren.

Om en anmälare som anges i iv eller v inte uppfyller
återtagningsskyldigheterna i artiklarna 22–25, skall
den ursprungliga producenten, nya producenten eller
den insamlare med tillstånd som anges i i, ii eller iii
och som bemyndigat handlaren eller mäklaren att
agera för dennes räkning, betraktas som anmälare vad
avser dessa återtagningsskyldigheter. Om det gäller
olagliga transporter som anmälts av en handlare eller
mäklare enligt iv och v, skall den person enligt i, ii eller
iii som bemyndigat denna handlare eller mäklare att
agera för dennes räkning betraktas som anmälare i
enlighet med denna förordning.

b) Vid import till eller transitering genom gemenskapen
av avfall som inte har sitt ursprung i en medlemsstat
skall anmälaren vara någon av följande fysiska eller
juridiska personer under det avsändarlands jurisdik-
tion som har för avsikt att genomföra eller låta
genomföra eller som har låtit genomföra en avfalls-
transport:

i) Den person som utsetts i enlighet med avsän-
darlandets lagstiftning, eller, om ingen sådan
person utsetts,

ii) innehavaren vid tidpunkten för exporten.

16. Baselkonventionen: Baselkonventionen av den 22 mars
1989 om kontroll av gränsöverskridande transporter och
om slutligt omhändertagande av farligt avfall.

17. OECD-beslut: OECD-rådets beslut C(2001)107/slutlig
rörande revidering av beslut C(92)39/slutlig om kontroll
av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för
återvinning.

18. behörig myndighet:

a) i medlemsstaterna, det organ som utsetts av den
berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 53, eller

b) i länder utanför unionen som är parter i Baselkon-
ventionen, det organ som utsetts av det berörda landet
till behörig myndighet för den konventionens syften i
enlighet med artikel 5 i denna, eller
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c) i andra länder som inte anges i a eller b, det organ som
har utsetts till behörig myndighet av det berörda
landet eller den berörda regionen, eller, om ingen
sådan myndighet utsetts, den tillståndsmyndighet i det
berörda landet eller den berörda regionen som har
ansvar för avfallstransporter för återvinning eller
bortskaffande eller transitering.

19. behörig avsändarmyndighet: den behöriga myndigheten i
det område varifrån transporten planeras starta eller inleds.

20. behörig mottagarmyndighet: den behöriga myndigheten i
det område till vilket transporten planeras eller genomförs,
eller där avfallet lagras inför återvinning eller bortskaffande
i ett område som inte omfattas av något lands jurisdiktion.

21. behörig transitmyndighet: den behöriga myndigheten i ett
annat land än det där den behöriga avsändar- eller
mottagarmyndigheten hör hemma och genom vilket
transporten planeras eller genomförs.

22. avsändarland: ett land från vilket en transport av avfall
planeras starta eller inleds.

23. mottagarland: ett land till vilket en avfallstransport planeras
eller genomförs för återvinning eller bortskaffande i det
landet, eller för lagring inför återvinning eller bortskaffande
i ett område som inte omfattas av något lands jurisdiktion.

24. transitland: ett land, annat än avsändar- eller mottagarlan-
det, genom vilket transport av avfall planeras eller genom-
förs.

25. område under ett lands nationella jurisdiktion: varje land-
eller havsområde, där en stat bär ansvar för administration
eller lagstiftning i enlighet med internationell rätt avseende
skyddet av människors hälsa och miljön.

26. de utomeuropeiska länderna och territorierna: de utom-
europeiska länder och territorier som anges i förteckningen
i bilaga 1 A till beslut 2001/822/EG.

27. exporttullkontor i gemenskapen: tullkontor enligt defini-
tion i artikel 161.5 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen (1).

28. utfartstullkontor i gemenskapen: tullkontor enligt defini-
tion i artikel 793.2 i 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 (2).

29. införseltullkontor i gemenskapen: det tullkontor till vilket
avfall som importeras till gemenskapens tullområde skall
föras i enlighet med artikel 38.1 i förordning
(EEG) nr 2913/92.

30. import: all import av avfall till gemenskapen med undantag
av transitering genom gemenskapen.

31. export: den handling då avfall lämnar gemenskapen med
undantag av transitering genom gemenskapen.

32. transitering: en transport eller planerad transport av avfall
genom ett eller flera länder som inte är avsändar- eller
mottagarlandet.

33. befordran: väg- och järnvägstransport, flygtransport, trans-
port till havs och på inre vattenvägar av avfall.

34. transport: befordran av avfall som är avsett att återvinnas
eller bortskaffas och som planeras eller genomförs

a) mellan två länder, eller

b) mellan ett land och de utomeuropeiska länderna och
territorierna eller andra områden som står under det
landets beskydd, eller

c) mellan ett land och ett annat landområde som inte
utgör del av något land enligt internationell lagstift-
ning, eller

d) mellan ett land och Antarktis, eller

e) från ett land genom något av ovan nämnda områden,
eller

f) inom ett land genom något av de områden som
nämns ovan och som inleds och avslutas i samma
land, eller

g) från ett geografiskt område som inte omfattas av
något lands jurisdiktion, till ett visst land.

35. olaglig transport: alla transporter av avfall

a) som utförs utan att de anmäls till alla berörda
behöriga myndigheter i enlighet med denna förord-
ning, eller

b) som utförs utan godkännande från de berörda
behöriga myndigheterna i enlighet med denna för-
ordning, eller
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c) som utförs med ett godkännande som erhållits från de
berörda behöriga myndigheterna genom förfalskning,
uppgivande av falska uppgifter eller bedrägeri, eller

d) som utförs på ett sätt som inte uttryckligen
specificerats i anmälan eller i transportdokumentet,
eller

e) som utförs på sådant sätt att det leder till återvinning
eller bortskaffande i strid mot gemenskapsbestäm-
melser eller internationella bestämmelser, eller

f) som utförs i strid mot artiklarna 34, 36, 39, 40, 41
och 43, eller

g) där det, i fråga om sådana transporter av avfall som
avses i artikel 3.2 och 3.4, visar sig att

i) avfallet har befunnits inte ingå i förteckningen i
bilagorna III, IIIA eller IIIB, eller

ii) artikel 3.4 inte har iakttagits,

iii) transporten har skett på ett sätt som inte
uttryckligen specificerats i det dokument som
anges i bilaga VII.

AVDELNING II

TRANSPORTER INOM GEMENSKAPEN MED ELLER UTAN
TRANSITERING GENOM ETT TREDJELAND

Artikel 3

Allmänna förfaranden

1. Transporter av följande avfall skall omfattas av förfarandet
med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkän-
nande i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning:

a) För bortskaffande:

Allt avfall.

b) För återvinning:

i) Avfall som anges i förteckningen i bilaga IV, vilket
bland annat inbegriper avfall som anges i förteck-
ningarna i bilagorna II och VIII till Baselkonventionen.

ii) Avfall som anges i förteckningen i bilaga IVA.

iii) Avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i
bilaga III, IIIB, IV eller IVA.

iv) Blandat avfall som inte omfattas av en enskild
avfallskod i bilaga III, IIIB, IV eller IVA, med undantag
för det som anges i bilaga IIIA.

2. Transporter av följande avfall avsett för återvinning skall
omfattas av de allmänna informationskrav som fastställs i
artikel 18, om mängden transporterat avfall överstiger 20 kg:

a) Avfall som anges i förteckningen i bilaga III eller IIIB.

b) Blandningar av två eller fler avfallsslag förtecknade i
bilaga III som inte omfattas av en enskild avfallskod i
bilaga III, under förutsättning att sammansättningen av
dessa blandningar inte är till hinder för en miljöriktig
återvinning av den och att sådana blandningar anges i
bilaga IIIA i enlighet med artikel 58.

3. För sådana avfallsslag som anges i förteckningen i bilaga III
skall i undantagsfall samma relevanta bestämmelser tillämpas
som om det hade förtecknats i bilaga IV om avfallet uppvisar
någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga III till
direktiv 91/689/EEG. Dessa fall skall hanteras i enlighet med
artikel 58.

4. Transporter av avfall som uttryckligen är avsett för
laboratorieanalys i syfte att antingen undersöka dess fysikaliska
eller kemiska egenskaper eller bestämma huruvida det är lämpat
för återvinning eller bortskaffande skall inte omfattas av
förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt för-
handsgodkännande enligt punkt 1. I stället skall de förfarande-
regler som anges i artikel 18 tillämpas. Mängden sådant avfall
som undantas när det uttryckligen är avsett för laboratorieanalys
skall fastställas som den minsta mängd som rimligtvis kan tänkas
behövas för att den berörda analysen i varje enskilt fall skall
kunna genomföras på ett adekvat sätt, och skall inte
överstiga 25 kg.

5. Transporter av blandat kommunalt avfall (avfallskod 20 03
01) som insamlats från privata hushåll, inbegripet när insam-
lingen även omfattar sådant avfall från andra producenter, till
anläggningar för återvinning eller bortskaffande skall i enlighet
med denna förordning omfattas av samma bestämmelser som
transporter av avfall som är avsett för bortskaffande.

KAPITEL 1

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt
förhandsgodkännande

Artikel 4

Anmälan

Om anmälaren har för avsikt att transportera avfall enligt
artikel 3.1 a eller 3.1 b, skall han eller hon på förhand göra en
skriftlig anmälan till den behöriga avsändarmyndigheten som
skall vidarebefordra denna samt, vid gemensam anmälan,
uppfylla artikel 13.

När en anmälan görs skall följande krav uppfyllas:

1. Anmälningsdokument och transportdokument:

Anmälan skall ske med hjälp av följande dokument:

a) Anmälningsdokumentet i bilaga IA, och

b) transportdokumentet i bilaga IB.
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När en anmälan görs skall anmälningsdokumentet och, där
det är relevant, transportdokumentet fyllas i av anmälaren.

Om anmälaren inte är den ursprungliga producenten i
enlighet med artikel 2.15 a i, skall anmälaren se till att den
producenten eller någon av de personer som anges i
artikel 2.15 a ii eller 2.15 a iii också undertecknar
anmälningsdokumentet i bilaga IA, om så är genomförbart.

Anmälningsdokument och transportdokument skall till-
handahållas anmälaren av den behöriga avsändarmyndig-
heten.

2. Information och dokumentation som åtföljer anmälnings-
dokumentet och transportdokumentet:

Anmälaren skall på anmälningsdokumentet eller i en bilaga
till denna tillhandahålla den information och dokumenta-
tion som avses i del 1 i bilaga II. Anmälaren skall på
transportdokumentet eller i en bilaga till detta i största
möjliga utsträckning tillhandahålla den information och
dokumentation som anges i del 2 i bilaga II och som
föreligger vid tiden för anmälan.

En anmälan skall anses vara korrekt ifylld när den behöriga
avsändarmyndigheten har försäkrat sig om att anmälnings-
dokumentet och transportdokumentet är kompletta
i enlighet med första stycket.

3. Ytterligare information och dokumentation:

På begäran av någon av de berörda behöriga myndigheterna
skall anmälaren tillhandahålla ytterligare information och
dokumentation. En förteckning över ytterligare information
och dokumentation som kan begäras återfinns i del 3 i
bilaga II.

En anmälan skall anses vara komplett när den behöriga
mottagarmyndigheten har försäkrat sig om att anmälnings-
dokumentet och transportdokumentet har fyllts i och att
anmälaren har tillhandahållit den information och doku-
mentation som avses i del 1 och 2 i bilaga II samt all
ytterligare information och dokumentation som begärts i
enlighet med denna punkt och som avses i del 3 i bilaga II.

4. Ingående av avtal mellan anmälaren och mottagaren:

Anmälaren skall i enlighet med artikel 5 ingå ett avtal med
mottagaren om återvinning eller bortskaffande av det
anmälda avfallet.

Vid tidpunkten för anmälan skall bevis för att detta avtal
existerar, eller en deklaration som intygar dess existens i
enlighet med bilaga IA, läggas fram för de berörda behöriga
myndigheterna. På begäran av den berörda behöriga
myndigheten skall anmälaren eller mottagaren tillhanda-
hålla en kopia av avtalet eller annat bevis som den berörda
behöriga myndigheten anser tillräcklig.

5. Ställande av ekonomisk säkerhet eller tecknande av mot-
svarande försäkring:

En ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring skall
ställas respektive tecknas i enlighet med artikel 6. Anmä-
laren skall lämna en deklaration om detta genom att fylla i
lämplig del av anmälningsdokumentet i bilaga IA.

Vid tidpunkten för anmälan skall den ekonomiska säker-
heten eller den motsvarande försäkringen (eller om den
behöriga myndigheten tillåter detta, bevis på sådan säkerhet
eller försäkring, eller en deklaration som intygar dess
existens) ha ställts respektive tecknats som en del av
anmälningsdokumentet eller, om den behöriga myndig-
heten tillåter detta, i enlighet med nationell lagstiftning
innan transporten påbörjas.

6. Anmälans omfattning:

En anmälan skall omfatta transporten av avfall från den
ursprungliga avsändarplatsen och inbegripa behandling i
avvaktan på återvinning eller bortskaffande, eller slutlig
återvinning eller slutligt bortskaffande.

Om behandlingar i avvaktan på återvinning eller bort-
skaffande, eller slutlig återvinning eller slutligt bortskaf-
fande därefter äger rum i ett annat land än första
mottagarlandet, skall den slutliga behandlingen och
destinationen anges i anmälan och artikel 15 f skall vara
tillämplig.

Varje anmälan skall endast täckas av en kod för identifiering
av avfallet med följande undantag.

a) Avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i
bilaga III, IIIB, IV eller IVA. I detta fall skall bara ett
avfallsslag anges.

b) Blandat avfall som inte omfattas av en enskild
avfallskod i bilaga III, IIIB, IV eller IVA, om det inte
anges i förteckningen i bilaga IIIA. I så fall skall koden
för varje del av avfallet anges i storleksordning.

Artikel 5

Avtal

1. Alla avfallstransporter för vilka det krävs en anmälan skall
omfattas av bestämmelsen om att avtal skall ingås mellan
anmälaren och mottagaren om återvinning eller bortskaffande av
det anmälda avfallet.

2. Avtalet skall vara ingått och ha verkan vid tidpunkten för
anmälan och för hela den tid som transporten varar till dess ett
intyg utfärdas i enlighet med artiklarna 15 e, 16 e eller, i
erforderliga fall, artikel 15 d.

3. Av avtalet skall framgå

a) att anmälaren skall återta avfallet om transporten, återvin-
ningen eller bortskaffandet inte fullföljts som planerat eller
om den genomförts som en olaglig transport i enlighet med
artikel 22 och artikel 24.2,
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b) att mottagaren vid olaglig transport skall återvinna eller
bortskaffa avfallet, i enlighet med artikel 24.3,

c) att anläggningen i enlighet med artikel 16 e skall
tillhandahålla ett intyg om att avfallet har återvunnits eller
bortskaffats i överensstämmelse med anmälan och villkoren
i denna samt med kraven i denna förordning.

4. Om det avfall som transporteras är avsett för behandling i
avvaktan på återvinning eller bortskaffande, skall avtalet även
omfatta följande bestämmelser om

a) att mottagningsanläggningen i enlighet med artikel 15 d
och, i erforderliga fall, 15 e skall tillhandahålla ett intyg om
att avfallet har återvunnits eller bortskaffats i överens-
stämmelse med den relevanta anmälan och villkoren i
denna samt med kraven i denna förordning, och

b) att mottagaren, i erforderliga fall, skall göra en anmälan till
den ursprungliga behöriga myndigheten i det ursprungliga
avsändarlandet i enlighet med artikel 15 f ii.

5. Om avfallet transporteras mellan två inrättningar som lyder
under samma juridiska person, får avtalet ersättas med en
deklaration om att denna åtar sig att återvinna eller bortskaffa
det anmälda avfallet.

Artikel 6

Ekonomisk säkerhet

1. Alla avfallstransporter för vilka det krävs en anmälan skall
omfattas av bestämmelserna om ekonomisk säkerhet eller
motsvarande försäkring, som skall täcka

a) transportkostnaderna,

b) kostnaderna för återvinning eller bortskaffande, inklusive
varje nödvändig behandling i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande, och

c) kostnader för lagring i 90 dagar.

2. Den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande för-
säkringen är avsedd att täcka kostnader i samband med

a) fall där transporter, återvinning eller bortskaffande inte kan
genomföras som planerat i enlighet med artikel 22, och

b) fall av olagliga transporter, återvinningar eller bortskaffan-
den i enlighet med artikel 24.

3. Den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande för-
säkringen skall vara ställd respektive tecknad av anmälaren, eller
en annan fysisk eller juridisk person på dennes vägnar, och ha
verkan vid tidpunkten för anmälan eller, om den behöriga
myndighet som godkänner den ekonomiska säkerheten eller
motsvarande försäkring tillåter detta, senast när transporten
inleds och gälla för den anmälda transporten senast när
transporten inleds.

4. Den behöriga avsändarmyndigheten skall godkänna den
ekonomiska säkerheten eller den motsvarande försäkringen,
inbegripet säkerheten eller försäkringens form, lydelse och
belopp.

Vid import till gemenskapen skall dock den behöriga motta-
garmyndigheten granska den ekonomiska säkerhetens eller
försäkringens belopp och, i erforderliga fall, godkänna ytterligare
ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring.

5. Den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande för-
säkringen skall vara giltig för och täcka anmäld transport och
slutförande av det anmälda avfallets återvinning eller bort-
skaffande.

Den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande försäkringen
skall friställas när den behöriga myndigheten i fråga har erhållit
det intyg som anges i artikel 16 e eller, i erforderliga fall,
artikel 15 e vad gäller behandling i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande.

6. Genom undantag från punkt 5 och om det avfall som
transporteras är avsett för behandling i avvaktan på återvinning
eller bortskaffande och ytterligare en återvinning eller ett
bortskaffande äger rum i mottagarlandet får den ekonomiska
säkerheten eller den motsvarande försäkringen friställas när
avfallet lämnar anläggningen för behandling i avvaktan på
återvinning eller bortskaffande och den behöriga myndigheten i
fråga har erhållit det intyg som anges i artikel 15 d. I detta fall
skall varje ny transport till en anläggning för återvinning eller
bortskaffande omfattas av en ekonomisk säkerhet eller mot-
svarande försäkring, såvida inte den behöriga mottagarmyndig-
heten meddelat att en sådan ekonomisk säkerhet eller
motsvarande försäkring inte är nödvändig. Under sådana
omständigheter skall den behöriga mottagarmyndigheten
ansvara för att uppfylla de skyldigheter som uppstår vid olaglig
transport och för återtagning om transporten eller den vidare
återvinningen eller bortskaffandet inte kan avslutas som planerat.

7. Den berörda behöriga myndighet i gemenskapen som har
godkänt den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande
försäkringen skall ha tillgång till denna och använda medlen, bl.a.
för betalningar till andra berörda myndigheter, för att fullgöra
sina skyldigheter i enlighet med artiklarna 23 och 25.

8. Vid en gemensam anmälan i enlighet med artikel 13 kan en
ekonomisk säkerhet ställas eller motsvarande försäkring tecknas
som täcker delar av den gemensamma anmälan, i stället för en
säkerhet som täcker hela den gemensamma anmälan. I sådana
fall skall den ekonomiska säkerheten eller motsvarande för-
säkring täcka transporten senast den dag då den anmälda
transport den är avsedd att täcka inleds.

En ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring skall
friställas när den behöriga myndigheten i fråga har erhållit det
intyg som avses i artikel 16 e eller, i förekommande fall,
artikel 15 e när det gäller behandling i avvaktan på återvinning
eller bortskaffande av ifrågavarande avfall. Punkt 6 skall vara
tillämplig på motsvarande sätt.
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9. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om vilka
nationella lagstiftningsåtgärder de vidtar enligt denna artikel.

Artikel 7

Den behöriga avsändarmyndighetens vidarebefordran av
anmälan

1. När den behöriga avsändarmyndigheten har fått in en
korrekt ifylld anmälan i enlighet med artikel 4.2 andra stycket
skall den behålla en kopia av anmälan och vidarebefordra
anmälan till den behöriga mottagarmyndigheten med kopior till
eventuella transitmyndigheter samt informera anmälaren om att
anmälan har vidarebefordrats. Detta skall göras inom
tre arbetsdagar från det att anmälan mottagits.

2. Om anmälan inte har fyllts i korrekt skall den behöriga
avsändarmyndigheten begära information och dokumentation
från anmälaren i enlighet med artikel 4.2 andra stycket.

Detta skall göras inom tre arbetsdagar från det att anmälan
mottagits.

I sådana fall skall den behöriga avsändarmyndigheten inom tre
arbetsdagar från det att den har mottagit den begärda
informationen och/eller dokumentationen iaktta punkt 1.

3. Den behöriga avsändarmyndigheten får inom
tre arbetsdagar från det att den mottagit en enligt artikel 4.2
andra stycket korrekt ifylld anmälan besluta att inte gå vidare
med anmälan, om den har invändningar mot transporten i
enlighet med artiklarna 11 och 12.

Den skall genast underrätta anmälaren om sitt beslut och om
dessa invändningar.

4. Om den behöriga avsändarmyndigheten inte inom 30 dagar
från det att den har mottagit anmälan har vidarebefordrat den i
enlighet med bestämmelserna i punkt 1 skall den på anmälarens
begäran ge anmälaren en motiverad förklaring till detta. Detta
skall inte gälla i det fall den begäran om information som anges i
punkt 2 inte har hörsammats.

Artikel 8

Begäran om information och dokumentation från berörda
behöriga myndigheter och den behöriga motta-

garmyndighetens bekräftelse

1. Om någon av de berörda behöriga myndigheterna, efter det
att den behöriga avsändarmyndigheten har vidarebefordrat
anmälan, anser att det krävs ytterligare information och
dokumentation i enlighet med artikel 4.3 andra stycket, skall
den begära sådan information och dokumentation från anmä-
laren och informera övriga behöriga myndigheter om denna
begäran mottagits. Detta skall göras inom tre arbetsdagar från det
att anmälan mottagits. I sådana fall skall de berörda behöriga
myndigheterna inom tre arbetsdagar från det att de har mottagit
den begärda informationen och dokumentationen underrätta
den behöriga mottagarmyndigheten om detta.

2. När den behöriga mottagarmyndigheten anser att anmälan
är komplett på det sätt som anges i artikel 4.3 andra stycket, skall
den sända en bekräftelse till anmälaren och kopior till övriga
berörda behöriga myndigheter. Detta skall göras inom tre
arbetsdagar från det att den kompletta anmälan mottagits.

3. Om den behöriga mottagarmyndigheten inte inom 30 dagar
från det att den har mottagit anmälan har bekräftat detta i
enlighet med bestämmelserna i punkt 2 skall den på anmälarens
begäran ge anmälaren en motiverad förklaring till detta.

Artikel 9

De behöriga mottagar-, avsändar- och transit-
myndigheternas godkännande samt tidsfrister för

befordran, återvinning och bortskaffande

1. Inom 30 dagar från den dag då den behöriga mottagar-
myndigheten skickade bekräftelsen i enlighet med artikel 8 skall
de behöriga mottagar-, avsändar- och transitmyndigheterna
skriftligen fatta något av följande vederbörligen motiverade
beslut om den anmälda transporten:

a) Godkännande utan villkor.

b) Godkännande med villkor i enlighet med artikel 10.

c) Invändningar i enlighet med artiklarna 11 och 12.

Den behöriga transitmyndighetens underförstådda samtycke kan
anses föreligga om ingen invändning reses inom den fastställda
tidsfristen på 30 dagar.

2. De behöriga mottagar-, avsändar- och, i förekommande fall,
transitmyndigheterna skall till anmälaren skriftligen vidarebe-
fordra sitt beslut och skälen till detta inom den fastställda tidsfrist
på 30 dagar som avses i punkt 1, med kopior till de övriga
berörda behöriga myndigheterna.

3. De behöriga mottagar-, avsändar- och, i förekommande fall,
transitmyndigheterna skall styrka sitt skriftliga godkännande
genom att på lämpligt sätt stämpla, signera och datera anmäl-
ningsdokumentet eller sina kopior av denna.

4. Ett skriftligt godkännande av en planerad transport skall
upphöra att vara giltigt efter ett kalenderår från det att det
utfärdades eller från det senare datum som anges på anmäl-
ningsdokumentet. Detta skall emellertid inte gälla om de berörda
behöriga myndigheterna fastställer en kortare giltighetsperiod.

5. Underförstått samtycke till en planerad transport skall
upphöra ett kalenderår efter det att den tidsfrist på 30 dagar
som anges i punkt 1 har löpt ut.

6. En planerad transport får endast genomföras när kraven i
artikel 16 a och 16 b är uppfyllda och under den tidsperiod då
samtliga behöriga myndigheters underförstådda eller skriftliga
godkännanden är giltiga.
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7. Återvinning eller bortskaffande av avfall i samband med en
planerad transport skall slutföras senast ett kalenderår efter
anläggningens bekräftelse av att avfallet har tagits emot, såvida
inte de berörda behöriga myndigheterna fastställer en kortare
giltighetsperiod.

8. De berörda behöriga myndigheterna skall dra tillbaka sitt
godkännande när de får kännedom om att

a) avfallets sammansättning avviker från det anmälda, eller

b) de villkor som fastställts för transporten inte uppfylls, eller

c) avfallet inte återvinns eller bortskaffas i enlighet med det
tillstånd som utfärdats för den anläggning som genomför
verksamheten i fråga, eller

d) avfallet skall transporteras, eller har transporterats, åter-
vunnits eller bortskaffats på ett sätt som inte är förenligt
med de uppgifter som tillhandahållits i anmälan och
transportdokument eller som bilaga till dessa.

9. Om godkännandet dras in skall detta göras i form av ett
officiellt meddelande till anmälaren, med kopior till övriga
berörda behöriga myndigheter och till mottagaren.

Artikel 10

Villkor för transporter

1. Inom 30 dagar från den dag då den behöriga mottagar-
myndigheten skickade bekräftelsen i enlighet med artikel 8 får de
behöriga mottagar-, avsändar- och transitmyndigheterna fast-
ställa villkor för sitt godkännande av den anmälda transporten.
Sådana villkor får grundas på ett eller flera av de skäl som
fastställs i artikel 11 eller artikel 12.

2. De behöriga avsändar-, mottagar- och transitmyndigheterna
får också inom den tidsfrist på 30 dagar som avses i punkt 1
fastställa villkor för avfallstransport inom områden under deras
jurisdiktion. Sådana transportvillkor får inte vara strängare än de
som gäller för liknande transporter som uteslutande sker inom
områden under deras jurisdiktion och skall beakta gällande avtal,
särskilt tillämpliga internationella avtal.

3. De behöriga avsändar-, mottagar- och transitmyndigheterna
får också inom den tidsfrist på 30 dagar som avses i punkt 1 som
villkor fastställa att deras godkännande skall anses vara upphävt
om den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkring
inte är giltig senast när den anmälda transporten inleds, i enlighet
med vad som krävs enligt artikel 6.3.

4. Den behöriga myndighet som fastställer villkoren skall till
anmälaren skriftligen vidarebefordra dessa och sända kopior till
de berörda behöriga myndigheterna.

Den berörda behöriga myndigheten skall se till att villkoren
anges i eller bifogas anmälningsdokumentet.

5. De behöriga mottagarmyndigheterna får också, inom den
tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1, föreskriva att
mottagningsanläggningen regelbundet skall utarbeta en rapport
om inkommande och avsänt avfall och/eller balansen däremellan
samt därmed sammanhängande återvinning och bortskaffande i
enlighet med anmälan och under dess giltighetsperiod. Rappor-
ten skall undertecknas av en person som är juridiskt ansvarig för
anläggningen och skickas till den behöriga mottagarmyndigheten
inom en månad efter återvinningen eller bortskaffandet.

Artikel 11

Invändningar mot transporter av avfall avsett för
bortskaffande

1. Om en planerad transport av avfall avsett för bortskaffande
anmäls får de behöriga mottagar- och avsändarmyndigheterna,
inom 30 dagar från den dag då den behöriga mottagarmyndig-
heten skickade bekräftelsen i enlighet med artikel 8, resa
motiverade invändningar grundade på ett eller flera av nedan-
stående skäl och i överensstämmelse med fördraget:

a) Den planerade transporten eller bortskaffandet är inte
förenlig med de åtgärder som vidtagits för att helt eller
delvis förbjuda eller systematiskt invända mot transporter
av avfall i syfte att i enlighet med direktiv 2006/12/EG
genomföra principerna om närhet, prioritering av återvin-
ning och tillräcklig egenkapacitet på gemenskapsnivå och
nationell nivå.

b) Den planerade transporten eller bortskaffandet är inte
förenlig med nationell lagstiftning om miljöskydd, allmän
ordning, allmän säkerhet eller hälsoskydd vad avser
åtgärder som äger rum i det land som reser invändningar.

c) Anmälaren eller mottagaren har tidigare dömts för olagliga
transporter eller någon annan olaglig handling på miljö-
skyddsområdet. I detta fall får de behöriga avsändar- och
mottagarmyndigheten vägra godkänna alla transporter i
vilka den aktuella personen är involverad i enlighet med
nationell lagstiftning.

d) Anmälaren eller anläggningen har upprepade gånger
underlåtit att iaktta artiklarna 15 och 16 i samband med
tidigare transporter.

e) Medlemsstaten vill utöva sin rätt enligt artikel 4.1 i
Baselkonventionen att förbjuda införsel av farligt avfall
eller avfall som anges i bilaga II till den konventionen.

f) Den planerade transporten eller bortskaffandet strider mot
förpliktelser som följer av internationella konventioner som
den berörda medlemsstaten, de berörda medlemsstaterna
eller gemenskapen har ingått.
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g) Den planerade transporten eller bortskaffandet står inte i
överensstämmelse med direktiv 2006/12/EG, särskilt artik-
larna 5 och 7 i detta, med hänsyn till särskilda geografiska
förhållanden eller behovet av specialiserade inrättningar för
vissa avfallsslag

i) för att genomföra principen om tillräcklig egen-
kapacitet på gemenskapsnivå och nationell nivå, eller

ii) om den specialiserade inrättningen skall omhänderta
avfall från en mer närliggande källa och den behöriga
myndigheten har prioriterat detta avfall, eller

iii) för att säkerställa att transporterna sker i enlighet med
avfallsplanerna.

h) Avfallet kommer att behandlas i en anläggning som
omfattas av direktiv 96/61/EG men som inte tillämpar
bästa tillgängliga teknik enligt artikel 9.4 i det direktivet i
enlighet med tillståndet för anläggningen.

i) Avfallet består av blandat kommunalt avfall som insamlats
från privata hushåll (avfallskod 20 03 01).

j) Det berörda avfallet kommer inte att behandlas i enlighet
med rättsligt bindande miljöskyddsnormer för bortskaf-
fande i gemenskapslagstiftningen, även då tillfälliga undan-
tag har beviljats.

2. Den behöriga transitmyndigheten eller transitmyndigheterna
får, inom den tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1, resa
motiverade invändningar grundade endast på punkt 1 b, 1 c, 1 d
och 1 f.

3. Om det rör sig om farligt avfall som uppkommit i en
avsändarstat i en så liten årlig mängd att det vore oekonomiskt
att uppföra nya specialiserade inrättningar för bortskaffande i
denna medlemsstat skall punkt 1 a inte vara tillämplig.

Den behöriga mottagarmyndigheten skall samarbeta med den
behöriga avsändarmyndighet som anser att denna punkt, snarare
än punkt 1 a, bör tillämpas, för att lösa frågan bilateralt.

Om ingen tillfredsställande lösning kan hittas kan endera
medlemsstaten hänskjuta frågan till kommissionen. Kommissio-
nen skall då avgöra frågan i enlighet med förfarandet i artikel 18.3
i direktiv 2006/12/EG.

4. Om de behöriga myndigheterna inom den tidsfrist på
30 dagar som anges i punkt 1 anser att de problem som gav
upphov till deras invändningar är lösta, skall de genast skriftligen
underrätta anmälaren, med kopior till mottagaren och till övriga
berörda behöriga myndigheter.

5. Om de problem som har lett till att invändningar har rests
inte har lösts inom den tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1

skall anmälan upphöra att gälla. Om anmälaren fortfarande avser
att genomföra transporten skall en ny anmälan göras, såvida inte
samtliga berörda behöriga myndigheter och anmälaren kommer
överens om annat.

6. Åtgärder som medlemsstaterna vidtar i enlighet med
punkt 1 a i syfte att helt eller delvis förbjuda eller systematiskt
invända mot transporter av avfall avsett för bortskaffande eller i
enlighet med punkt 1 e skall av den medlemsstat som vidtar
åtgärderna omedelbart anmälas till kommissionen som skall
informera de övriga medlemsstaterna.

Artikel 12

Invändningar mot transporter av avfall avsett för
återvinning

1. Om en planerad transport av avfall avsett för återvinning
anmäls får de behöriga mottagar- och avsändarmyndigheterna,
inom 30 dagar från den dag då den behöriga mottagarmyndig-
heten skickade bekräftelsen i enlighet med artikel 8, resa
motiverade invändningar grundade på ett eller flera av nedan-
stående skäl och i överensstämmelse med fördraget:

a) Den planerade transporten eller återvinningen är inte
förenlig med direktiv 2006/12/EG, särskilt artiklarna 3, 4,
7 och 10 i detta.

b) Den planerade transporten eller återvinningen är inte
förenlig med nationell lagstiftning om miljöskydd, allmän
ordning, allmän säkerhet eller hälsoskydd vad avser
åtgärder som vidtas i det land som reser invändningar.

c) Den planerade transporten eller återvinningen är inte
förenlig med nationell lagstiftning om avfallsåtervinning i
avsändarlandet, inbegripet när den planerade transporten
avser avfall som är avsett för återvinning i en anläggning
som har mindre strikta normer för behandling av det
särskilda avfallet än de som har fastställts i avsändarlandet
med iakttagande av behovet att säkerställa att den inre
marknaden fungerar korrekt.

Detta skall inte gälla när

i) det finns motsvarande gemenskapslagstiftning, särskilt
sådan som hänför sig till avfall, och krav som är minst
lika stränga som de som föreskrivs i gemenskapslag-
stiftningen har införts i den nationella lagstiftningen
vid införlivandet av sådan gemenskapslagstiftning,

ii) återvinningen i mottagarlandet äger rum på villkor
som i stort sett motsvarar de villkor som föreskrivs i
avsändarlandets nationella lagstiftning,
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iii) annan nationell lagstiftning i avsändarlandet än den
som omfattas av ovanstående led i inte har anmälts i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informations-
förfarande beträffande tekniska standarder och före-
skrifter och om regler för informationssamhällets
tjänster (1), enligt kraven i det direktivet.

d) Anmälaren eller mottagaren har tidigare dömts för olagliga
transporter eller någon annan olaglig handling på miljö-
skyddsområdet. I detta fall får den behöriga avsändar- och
mottagarmyndigheten vägra godkänna alla transporter i
vilka den aktuella personen är involverad i enlighet med
nationell lagstiftning.

e) Anmälaren eller anläggningen upprepade gånger inte har
iakttagit artiklarna 15 och 16 i samband med tidigare
transporter.

f) Den planerade transporten eller återvinningen strider mot
förpliktelser som följer av internationella konventioner som
den berörda medlemsstaten, de berörda medlemsstaterna
eller gemenskapen har ingått.

g) Förhållandet mellan vad som kan återvinnas och inte kan
återvinnas, det uppskattade värdet för det material som
slutligt återvinns eller kostnaderna för återvinning och
bortskaffande av den del som inte kan återvinnas medför
att återvinning inte är försvarbar, med beaktande av
ekonomiska och/eller miljömässiga skäl.

h) Det avfall som transporteras är avsett för bortskaffande och
inte för återvinning.

i) Avfallet kommer att behandlas i en anläggning som
omfattas av direktiv 96/61/EG men som inte tillämpar
bästa tillgängliga teknik enligt artikel 9.4 i det direktivet i
enlighet med tillståndet för anläggningen.

j) Det berörda avfallet kommer inte att behandlas i enlighet
med rättsligt bindande miljöskyddsnormer för återvin-
ningsverksamhet eller rättsligt bindande återvinnings- eller
materialutnyttjandekrav i gemenskapslagstiftningen, även
då tillfälliga undantag har beviljats.

k) Det berörda avfallet kommer inte att behandlas i enlighet
med avfallsplaner som utarbetats i enlighet med artikel 7 i
direktiv 2006/12/EG för att garantera genomförandet av
rättsligt bindande återvinnings- eller materialutnyttjande-
krav i gemenskapslagstiftningen.

2. Den behöriga transitmyndigheten eller transitmyndigheterna
får, inom den tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1, resa
motiverade invändningar mot den planerade transporten,
grundade endast på punkt 1 b, 1 d, 1 e och 1 f.

3. Om de behöriga myndigheterna inom den tidsfrist på
30 dagar som anges i punkt 1 anser att de problem som gav
upphov till deras invändningar är lösta, skall de genast skriftligen

underrätta anmälaren, med kopior till mottagaren och till övriga
berörda behöriga myndigheter.

4. Om de problem som har lett till att invändningar har rests
inte löses inom den tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1
skall anmälan upphöra att gälla. Om anmälaren fortfarande avser
att genomföra transporten skall en ny anmälan göras, såvida inte
samtliga berörda behöriga myndigheter och anmälaren kommer
överens om annat.

5. Invändningar från de behöriga myndigheterna enligt punkt
1 c skall rapporteras av medlemsstaterna till kommissionen i
enlighet med artikel 51.

6. Avsändarstaten skall underrätta kommissionen och övriga
medlemsstater om den nationella lagstiftning som kan utgöra
grund för invändningar som framförs av behöriga myndigheter
enligt punkt 1 c och skall uppge på vilket avfall och vilken
återvinningsverksamhet dessa invändningar är tillämpliga, innan
sådan lagstiftning åberopas för motiverade invändningar.

Artikel 13

Generell anmälan

1. Anmälaren får lämna in en generell anmälan som omfattar
flera transporter, förutsatt att följande villkor uppfylls för varje
transport:

a) Avfallet har i huvudsak liknande fysikaliska och kemiska
egenskaper.

b) Avfallet transporteras till samma mottagare och samma
anläggning.

c) Samma transportväg som anges på anmälningsdokumentet
används.

2. Om denna transportväg inte kan följas på grund av
oförutsedda omständigheter skall anmälaren underrätta de
berörda behöriga myndigheterna snarast möjligt, i möjligaste
mån innan transporten påbörjas om den ändrade transportvägen
redan då är känd.

Om den ändrade transportvägen är känd innan transporten
påbörjas och leder till att andra behöriga myndigheter berörs än
de som berörs av den generella anmälan, får den generella
anmälan inte användas, utan en ny anmälan skall lämnas in.

3. De berörda behöriga myndigheterna får som villkor för att
godkänna en generell anmälan begära att ytterligare information
och dokumentation i enlighet med artikel 4.2 andra stycket och
4.3 andra stycket tillhandahålls senare.

Artikel 14

Förhandsgodkända återvinningsanläggningar

1. De behöriga mottagarmyndigheterna som inom sina
områden har särskilda återvinningsanläggningar får besluta att
på förhand utfärda godkännanden för dessa.
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Sådana beslut skall vara tidsbegränsade och när som helst kunna
upphävas.

2. I det fall en gemensam anmälan görs i enlighet med
artikel 13 får den behöriga mottagarmyndigheten i samförstånd
med övriga berörda behöriga myndigheter förlänga giltighets-
tiden för det godkännande som avses i artikel 9.4 och 9.5 till
maximalt tre år.

3. Behöriga myndigheter som beslutar att utfärda ett för-
handsgodkännande av anläggningar i enlighet med punkterna 1
och 2 skall lämna följande information till kommissionen och, i
erforderliga fall, OECD:s sekretariat:

a) Återvinningsanläggningens namn, registreringsnummer
och adress.

b) En redogörelse för de metoder som används, inbegripet R-
koder.

c) De avfallsslag som förtecknas i bilagorna IV och IVA, eller
de avfallsslag som beslutet gäller.

d) Sammanlagd förhandsgodkänd mängd.

e) Giltighetstiden.

f) Eventuella ändringar i förhandsgodkännandet.

g) Eventuella ändringar i den anmälda informationen.

h) Eventuellt upphävande av förhandsgodkännandet.

Formuläret i bilaga VI skall användas för detta ändamål.

4. Genom undantag från artiklarna 9, 10 och 12 skall det
godkännande som ges i enlighet med artikel 9, de villkor som
fastställs i enlighet med artikel 10 eller de invändningar som de
berörda behöriga myndigheterna reser i enlighet med artikel 12
omfattas av en tidsfrist på sju arbetsdagar från den dag då den
behöriga mottagarmyndigheten skickade sin bekräftelse i enlig-
het med artikel 8.

5. Oavsett vad som anges i punkt 4 får den behöriga
avsändarmyndigheten besluta att det krävs mer tid för att få in
ytterligare information eller dokumentation från anmälaren.

I sådana fall skall den behöriga myndigheten inom
sju arbetsdagar skriftligen meddela anmälaren och skicka kopior
av meddelandet till övriga berörda behöriga myndigheter.

Den sammanlagda tiden för detta förfarande skall inte överskrida
30 dagar från den dag då den behöriga mottagarmyndigheten
skickade sin bekräftelse i enlighet med artikel 8.

Artikel 15

Ytterligare bestämmelser om behandling i avvaktan på
återvinning och bortskaffande

Transporter av avfall avsett för behandling i avvaktan på
återvinning eller bortskaffande skall omfattas av följande
bestämmelser:

a) Om en transport av avfall är avsedd för behandling i
avvaktan på återvinning eller bortskaffande skall alla
anläggningar, där de därpå följande behandlingarna i
avvaktan på återvinning eller bortskaffande och den slutliga
återvinningen eller bortskaffningen planeras, också anges
på anmälningsdokumentet utöver den inledande behand-
lingen i avvaktan på återvinning eller bortskaffande.

b) Den behöriga avsändar- och mottagarmyndigheten får
godkänna en transport av avfall som är avsedd för
behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
endast om det inte finns några grunder för invändning i
enlighet med artikel 11 eller 12 mot transporten av avfall
till de anläggningar som utför därpå följande behandling i
avvaktan på återvinning eller bortskaffande eller slutlig
återvinning eller bortskaffning.

c) Inom tre dagar från det att avfallet har nått den anläggning
där behandlingen i avvaktan på återvinning eller bort-
skaffande skall äga rum, skall den anläggningen skriftligen
bekräfta att den har tagit emot avfallet.

Denna bekräftelse skall införas i eller bifogas transportdo-
kumentet. Den berörda anläggningen skall vidarebefordra
undertecknade kopior av transportdokumentet tillsammans
med denna bekräftelse till anmälaren och de berörda
behöriga myndigheterna.

d) Så snart som möjligt, men senast 30 dagar från det att
behandlingen i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
slutförts, och högst ett kalenderår från det att avfallet tagits
emot eller en kortare period i enlighet med artikel 9.7, skall
den anläggning som genomför verksamheten på eget
ansvar intyga att behandlingen i avvaktan på återvinning
eller bortskaffande är avslutad.

Detta intyg skall införas i eller bifogas transportdokumen-
tet.

Den berörda anläggningen skall vidarebefordra under-
tecknade kopior av transportdokumentet tillsammans
med detta intyg till anmälaren och de berörda behöriga
myndigheterna.

e) När en bortskaffnings- eller återvinningsanläggning som
genomför en behandling i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande levererar avfallet för därpå följande behand-
ling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande och slutlig
återvinning eller slutligt bortskaffande i en anläggning i
mottagarlandet skall den så snart som möjligt, och högst ett
kalenderår efter det att avfallet levererats eller en kortare
period i enlighet med artikel 9.7, erhålla ett intyg från
denna anläggning om att avfallet slutligt har återvunnits
eller bortskaffats.
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Den anläggning som genomför en behandling i avvaktan på
återvinning eller bortskaffande skall omgående vidare-
befordra alla relevanta intyg till anmälaren och de berörda
behöriga myndigheterna, och ange vilka transporter som
intygen avser.

f) Om en leverans enligt led e görs till en anläggning som
ligger i

i) det ursprungliga avsändarlandet eller i en annan
medlemsstat, skall en ny anmälan krävas i enlighet
med bestämmelserna i denna avdelning, eller

ii) ett tredjeland, skall en ny anmälan krävas i enlighet
med bestämmelserna i denna förordning, varvid det
emellertid skall beaktas att bestämmelserna om de
behöriga myndigheterna också skall gälla för den
ursprungliga behöriga myndigheten i det ursprungliga
avsändarlandet.

Artikel 16

Krav efter godkännande av en transport

Efter det att de berörda behöriga myndigheterna har godkänt en
transport skall samtliga berörda företag fylla i transportdoku-
mentet, eller vid gemensam anmälan transportdokumenten, på
de punkter som är aktuella, underteckna det eller dem och
behålla kopia eller kopior. Följande krav skall vara uppfyllda:

a) ”Anmälaren skall fylla i transportdokumentet”: När anmä-
laren har fått in godkännanden från de behöriga avsändar-,
mottagar- och transitmyndigheterna, eller kan utgå från den
behöriga transitmyndighetens underförstådda samtycke,
skall denne föra in det faktiska transportdatumet och i
största möjliga utsträckning alla övriga uppgifter som krävs
i transportdokumentet.

b) ”Förhandsinformation om när transporten inleds”: Anmä-
laren skall skicka undertecknade kopior av det ifyllda
transportdokumentet enligt led a till de behöriga myndig-
heter som berörs och till mottagaren senast tre arbetsdagar
innan transporten inleds.

c) ”Dokument som skall åtfölja varje transport”: Anmälaren
skall behålla en kopia av transportdokumentet. Trans-
portdokumentet och kopior av anmälningsdokumentet
med de berörda behöriga myndigheternas skriftliga god-
kännande och villkor skall åtfölja varje transport. Den
anläggning som tar emot avfallet skall behålla trans-
portdokumentet.

d) ”Anläggningens skriftliga bekräftelse av att avfallet har tagits
emot”: Anläggningen skall inom tre dagar från det att
avfallet har tagits emot skriftligen bekräfta detta.

Denna bekräftelse skall vara införd i eller bifogas trans-
portdokumentet.

Anläggningen skall vidarebefordra undertecknade kopior av
transportdokumentet med denna bekräftelse till anmälaren
och de berörda behöriga myndigheterna.

e) ”Anläggningens intyg om slutlig återvinning eller slutligt
bortskaffande”: Så snart som möjligt, men senast 30 dagar
från det att den slutliga återvinningen eller det slutliga
bortskaffandet slutförts och högst ett kalenderår eller en
kortare period i enlighet med artikel 9.7, från det att avfallet
mottagits, skall den anläggning som genomför återvin-
ningen eller bortskaffandet på eget ansvar intyga att avfallet
slutligt har återvunnits eller bortskaffats.

Detta intyg skall vara infört i eller bifogas transportdoku-
mentet.

Anläggningen skall vidarebefordra undertecknade kopior av
transportdokumentet tillsammans med detta intyg till
anmälaren och de berörda behöriga myndigheterna.

Artikel 17

Ändringar av transporten efter det att godkännandet
utfärdats

1. Om väsentliga ändringar görs i fråga om detaljer och/eller
villkor för en godkänd transport, inklusive ändringar av den
avsedda mängden, transportväg, vägval, transportdatum eller
transportmedel, skall anmälaren omedelbart meddela de berörda
behöriga myndigheterna och mottagaren och detta, om möjligt,
innan transporten inleds.

2. I sådana fall skall en ny anmälan göras, såvida inte alla
berörda behöriga myndigheter anser att de föreslagna ändring-
arna inte kräver en ny anmälan.

3. Om sådana ändringar berör andra behöriga myndigheter än
de som berördes av den ursprungliga anmälan skall en ny
anmälan göras.

KAPITEL 2

Allmänna informationskrav

Artikel 18

Avfall som skall åtföljas av viss information

1. Avfall som avses i artikel 3.2 och 3.4, och som är avsett för
transport skall omfattas av följande förfaranderegler:

a) I syfte att underlätta spårningen av sådana avfallstranspor-
ter skall den person under avsändarlandets jurisdiktion som
organiserar transporten se till att avfallet åtföljs av det
dokument som återfinns i bilaga VII.
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b) Det dokument som återfinns i bilaga VII skall undertecknas
av den person som organiserar transporten innan trans-
porten äger rum samt undertecknas av återvinningsanlägg-
ningen eller laboratoriet och mottagaren vid det tillfälle då
avfallet tas emot.

2. Det avtal som avses i bilaga VII mellan den person som
organiserar transporten och mottagaren av avfallet för återvin-
ning skall ha verkan när transporten inleds och skall, om
avfallstransporten eller avfallsåtervinningen inte kan fullföljas
som det var avsett eller om den genomförts som en olaglig
transport, omfatta en skyldighet för den person som organiserar
transporten eller, om den personen inte kan fullfölja avfalls-
transporten eller avfallsåtervinningen (t.ex. på grund av insol-
vens), mottagaren att

a) återta avfallet eller säkerställa att det återvinns på ett
alternativt sätt, och

b) om så är nödvändigt, säkerställa att det lagras under
mellantiden.

Den person som organiserar transporten eller mottagaren skall
på begäran av den berörda behöriga myndigheten tillhandahålla
en kopia av avtalet.

3. För inspektions-, efterlevnads-, planerings- och statistiksyf-
ten får medlemsstaterna i enlighet med nationell lagstiftning
begära uppgifter enligt punkt 1 om transporter som omfattas av
denna artikel.

4. De uppgifter som anges i punkt 1 skall behandlas
konfidentiellt om det krävs enligt gemenskapslagstiftningen
och nationell lagstiftning.

KAPITEL 3

Allmänna krav

Artikel 19

Förbud mot blandning av avfall under transport

Från den tidpunkt då transporten påbörjas och fram till
mottagandet i en avfallsåtervinnings- eller bortskaffningsanlägg-
ning får det avfall som specificeras i anmälan eller som avses i
artikel 18 inte blandas med annat avfall.

Artikel 20

Bevarande av dokumentation och information

1. All dokumentation som mottas av eller skickas från de
behöriga myndigheterna i samband med en anmäld transport
skall av behöriga myndigheter, anmälare, mottagare och den
anläggning som tar emot avfallet bevaras inom gemenskapen
under minst tre år räknat från den dag då transporten inleds.

2. Den person som organiserar transporten, mottagaren och
den anläggning som tar emot avfallet skall, under minst tre år
räknat från den dag då transporten inleds, i gemenskapen bevara
information som tillhandahålls i enlighet med artikel 18.1.

Artikel 21

Allmänhetens tillgång till anmälningar

Den behöriga myndigheten i avsändar- eller mottagarmedlems-
staten skall på lämpligt sätt, t.ex. via Internet, offentliggöra
uppgifter om anmälningar om transporter som den godkänt,
förutsatt att sådan information inte är sekretessbelagd enligt
nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

KAPITEL 4

Återtagningsskyldighet

Artikel 22

Återtagning av avfall om en transport inte kan fullföljas
som planerat

1. Om någon av de behöriga myndigheterna har fått känne-
dom om att en avfallstransport, inbegripet avfallets återvinning
och bortskaffande, inte kan fullföljas som planerat i enlighet med
de bestämmelser som anges i anmälan och transportdokumentet
och/eller det avtal som avses i artikel 4.4 andra stycket och
artikel 5, skall den omgående meddela den behöriga avsändar-
myndigheten. Om en återvinnings- eller bortskaffningsanlägg-
ning avvisar en mottagen transport, skall den omedelbart
informera den behöriga mottagarmyndigheten om detta.

2. Den behöriga avsändarmyndigheten skall, utom i de fall som
anges i punkt 3, se till att det berörda avfallet återförs till det
område som omfattas av denna myndighets jurisdiktion eller till
annan plats i avsändarlandet av anmälaren som fastställs i
enlighet med rangordningen i artikel 2.15 eller, om detta inte är
möjligt, av den behöriga myndigheten själv eller av en fysisk eller
juridisk person på dess vägnar.

Avfallet skall återföras inom 90 dagar, eller någon annan
tidsperiod som överenskommits mellan de berörda behöriga
myndigheterna, efter det att den behöriga avsändarmyndigheten
har fått kännedom om eller skriftligen underrättats av de
behöriga mottagar- eller transitmyndigheterna om att den
godkända avfallstransporten eller avfallets återvinning eller
bortskaffande inte kan fullföljas och har informerats om skälen
till detta. Sådana upplysningar kan härröra från information till
de behöriga mottagar- eller transitmyndigheterna, bland annat
från andra behöriga myndigheter.

3. Återtagningskravet i punkt 2 skall inte tillämpas om de
behöriga avsändar-, transit- och mottagarmyndigheter som
berörs av bortskaffande eller återvinning av avfallet har försäkrat
sig om att avfallet kan återvinnas eller bortskaffas på ett
alternativt sätt i mottagarlandet eller på annat håll av anmälaren
eller, om detta inte är möjligt, av den behöriga avsändarmyndig-
heten själv eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar.

Återtagningskravet i punkt 2 skall inte tillämpas om det
transporterade avfallet under behandlingen i berörd anläggning
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oåterkalleligt blandats med annat avfall innan en berörd behörig
myndighet har fått kännedom om att den anmälda transporten
inte kan fullföljas enligt punkt 1. Sådant blandat avfall skall
återvinnas eller bortskaffas på något annat sätt i enlighet med
första stycket.

4. Vid återtagning enligt punkt 2 skall en ny anmälan göras
såvida inte de berörda behöriga myndigheterna kommer överens
om att en vederbörligen motiverad begäran från den ursprung-
liga behöriga avsändarmyndigheten är tillräckligt.

Nya anmälningar skall i förekommande fall göras av den
ursprungliga anmälaren eller, om detta inte är möjligt, av någon
annan fysisk eller juridisk person som fastställs i enlighet med
artikel 2.15 eller, om detta inte är möjligt, av den behöriga
avsändarmyndigheten själv eller av en fysisk eller juridisk person
på dess vägnar.

Ingen behörig myndighet får resa invändningar mot eller
motsätta sig återföring av avfallet från en transport som inte
kan fullföljas, eller mot därmed sammanhängande återvinning
eller bortskaffande.

5. Om alternativa åtgärder vidtas utanför det ursprungliga
mottagarlandet enligt punkt 3 skall det, i förekommande fall,
göras en ny anmälan av den ursprungliga anmälaren eller, om
detta inte är möjligt, av någon annan fysisk eller juridisk person
som fastställs i enlighet med artikel 2.15 eller, om detta inte är
möjligt, av den ursprungliga behöriga avsändarmyndigheten själv
eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar.

När en sådan ny anmälan görs av anmälaren skall denna anmälan
också göras till den behöriga myndigheten i det ursprungliga
avsändarlandet.

6. Om alternativa åtgärder vidtas i det ursprungliga mottagar-
landet enligt punkt 3 skall ingen ny anmälan krävas, utan en
vederbörligen motiverad begäran skall vara tillräcklig. Denna
vederbörligen motiverade begäran om beviljande av den
alternativa åtgärden skall vidarebefordras till den behöriga
mottagar- och avsändarmyndigheten av den ursprungliga
anmälaren eller, om detta inte är möjligt, till den behöriga
mottagarmyndigheten av den ursprungliga behöriga avsändar-
myndigheten.

7. Om det inte skall göras någon ny anmälan i enlighet med
punkterna 4 eller 6 skall ett nytt transportdokument fyllas i
enlighet med artikel 15 eller artikel 16 av den ursprungliga
anmälaren eller, om detta inte är möjligt, av någon annan fysisk
eller juridisk person som fastställs i enlighet med artikel 2.15
eller, om detta inte är möjligt, av den ursprungliga behöriga
avsändarmyndigheten själv eller av en fysisk eller juridisk person
på dess vägnar.

Om en ny anmälan görs av den ursprungliga behöriga
avsändarmyndigheten i enlighet med punkterna 4 eller 5 skall
det inte krävas någon ny ekonomisk säkerhet eller motsvarande
försäkring.

8. Anmälarens skyldighet och avsändarstatens subsidiära
skyldighet att återta avfallet eller organisera alternativ återvinning
eller alternativt bortskaffande skall upphöra när anläggningen
utfärdar det intyg om slutlig återvinning eller slutligt bort-
skaffande som avses i artikel 16 e eller, i förekommande fall, i
artikel 15 e. När det gäller den behandling i avvaktan på
återvinning eller bortskaffande som avses i artikel 6.6 skall
avsändarlandets subsidiära skyldighet upphöra att gälla när
anläggningen utfärdat det intyg som avses i artikel 15 d.

Om en anläggning utfärdar ett intyg om återvinning eller
bortskaffande på ett sätt som resulterar i en olaglig transport
som i sin tur medför att den ekonomiska säkerheten frigörs, skall
artiklarna 24.3 och 25.2 tillämpas.

9. Om avfall från en transport som inte kunnat fullföljas,
inbegripet avfallets återvinning och bortskaffande, upptäcks i en
medlemsstat, skall den behöriga myndighet inom vars område
avfallet upptäckts ha ansvar för att säkerställa att åtgärder vidtas
för säker lagring av avfallet fram till dess att det kan återsändas
eller slutligt återvinnas eller bortskaffas på ett alternativt sätt.

Artikel 23

Kostnader för återtagning av avfall om en transport inte kan
fullföljas som planerat

1. Kostnader i samband med återsändandet av avfall från en
transport som inte kunnat fullföljas, inbegripet transportkostna-
derna och kostnaderna för återvinning eller bortskaffande i
enlighet med artikel 22.2 och 22.3, samt från den dag då den
behöriga avsändarmyndigheten har fått kännedom om att en
avfallstransport eller avfallets återvinnande eller bortskaffande
inte kan fullföljas, för lagring i enlighet med artikel 22.9 skall
bäras

a) av anmälaren, som fastställs i enlighet med rangordningen i
artikel 2.15 eller, om detta inte är möjligt,

b) av andra passande fysiska eller juridiska personer eller, om
detta inte är möjligt,

c) av den behöriga avsändarmyndigheten eller, om detta inte
är möjligt,

d) enligt vad som överenskommits mellan de berörda
behöriga myndigheterna.

2. Denna artikel skall inte påverka gemenskapsbestämmelser
och nationella bestämmelser om ansvarsskyldighet.

Artikel 24

Återtagning vid olaglig transport

1. Om en behörig myndighet upptäcker en transport som den
anser vara en olaglig transport skall den omgående informera
övriga berörda behöriga myndigheter.
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2. Om anmälaren är ansvarig för en sådan olaglig transport
skall den behöriga avsändarmyndigheten se till att avfallet

a) tas tillbaka av den faktiske anmälaren eller, om ingen
anmälan har gjorts,

b) tas tillbaka av den person som rättsligt sett kan anses vara
anmälare eller, om detta inte är möjligt,

c) tas tillbaka av den behöriga avsändarmyndigheten själv,
eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar eller,
om detta inte är möjligt,

d) återvinns eller bortskaffas på alternativt sätt i mottagarlan-
det eller avsändarlandet av den behöriga avsändarmyndig-
heten själv, eller av en fysisk eller juridisk person på dess
vägnar, eller, om detta inte är möjligt,

e) återvinns eller bortskaffas på alternativt sätt i ett annat land
efter överenskommelse mellan alla berörda behöriga
myndigheter av den behöriga avsändarmyndigheten själv,
eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar.

Detta skall genomföras inom 30 dagar, eller någon annan
tidsperiod som överenskommits mellan de berörda behöriga
myndigheterna, efter det att den behöriga avsändarmyndigheten
har fått kännedom om eller skriftligen underrättats av de
behöriga mottagar- eller transitmyndigheterna om den olagliga
transporten och har informerats om orsakerna till denna. Sådana
upplysningar kan härröra från information till de behöriga
mottagar- eller transitmyndigheterna, bland annat från andra
behöriga myndigheter.

Vid återtagning enligt a, b och c skall en ny anmälan göras såvida
inte de behöriga myndigheter som berörs kommer överens om
att en vederbörligen motiverad begäran från den ursprungliga
behöriga avsändarmyndigheten är tillräcklig.

Den nya anmälan skall göras av den person eller myndighet som
anges i a, b eller c, i överensstämmelse med den ordningen.

Behöriga myndigheter skall inte resa invändningar mot eller
motsätta sig återföring av avfallet i en olaglig transport. Om
alternativa åtgärder enligt d och e har vidtagits av den behöriga
avsändarmyndigheten skall den ursprungliga behöriga avsändar-
myndigheten eller en fysisk eller juridisk person på dess vägnar
göra en ny anmälan såvida inte de berörda behöriga myndighe-
terna kommer överens om att en vederbörligen motiverad
begäran från den myndigheten är tillräcklig.

3. Om mottagaren är ansvarig för en olaglig transport skall den
behöriga mottagarmyndigheten se till att avfallet återvinns eller
bortskaffas på ett miljöriktigt sätt

a) av mottagaren, eller, om detta inte är möjligt,

b) av den behöriga myndigheten själv eller en fysisk eller
juridisk person på dess vägnar.

Detta skall genomföras inom 30 dagar, eller annan tidsperiod
som överenskommits mellan de berörda behöriga myndighe-
terna, från det att den behöriga mottagarmyndigheten har fått
kännedom om eller skriftligen informerats om den olagliga
transporten och har informerats om orsakerna till denna. Sådana
upplysningar kan härröra från information till de behöriga
avsändar- eller transitmyndigheterna, bland annat från andra
behöriga myndigheter.

För detta ändamål skall de berörda behöriga myndigheterna vid
behov samarbeta för att återvinna eller bortskaffa avfallet.

4. Om det inte skall göras någon ny anmälan skall ett nytt
transportdokument ifyllas i enlighet med artiklarna 15 eller 16 av
den person som är ansvarig för återtagningen eller, om detta inte
är möjligt, av den ursprungliga behöriga avsändarmyndigheten.

Om en ny anmälan görs av den ursprungliga behöriga
avsändarmyndigheten skall det inte krävas någon ny ekonomisk
säkerhet eller motsvarande försäkring.

5. Särskilt i fall där varken anmälaren eller mottagaren är
ansvarig för en sådan olaglig transport skall de berörda behöriga
myndigheterna samarbeta för att återvinna eller bortskaffa
avfallet.

6. När det gäller behandling i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande enligt artikel 6.6 och en olaglig transport upptäcks
efter det att en sådan behandling avslutats, skall avsändarlandets
subsidiära skyldighet att återta avfallet eller organisera alternativ
återvinning eller alternativt bortskaffande upphöra att gälla när
anläggningen har utfärdat det intyg som avses i artikel 15 d.

Om en anläggning utfärdar ett intyg på återvinning eller
bortskaffande på ett sätt som resulterar i en olaglig transport
som i sin tur medför att den ekonomiska säkerheten frigörs, skall
punkt 3 och artikel 25.2 gälla.

7. Om avfall från en olaglig transport upptäcks i en medlems-
stat skall den behöriga myndighet inom vars område avfallet
upptäckts ha ansvar för att säkerställa att åtgärder vidtas för säker
lagring av avfallet fram till dess att det kan återsändas eller slutligt
bortskaffas eller återvinnas på ett alternativt sätt.

8. Artiklarna 34 och 36 skall inte tillämpas på olagliga
transporter som återsänds till avsändarlandet om avsändarlandet
omfattas av förbuden i dessa artiklar.

9. Vid olaglig transport enligt definitionen i artikel 2.35 g skall
den person som organiserar transporten omfattas av samma
skyldigheter enligt denna artikel som anmälaren.
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10. Tillämpningen av denna artikel skall inte påverka gemen-
skapsbestämmelser och nationella bestämmelser om ansvars-
skyldighet.

Artikel 25

Kostnader för återtagning om en transport är olaglig

1. Kostnader i samband med återtagning av avfall från en
olaglig transport, inbegripet transportkostnader och kostnaderna
för återvinning eller bortskaffande i enlighet med artikel 24.2,
från den dag då den behöriga avsändarmyndigheten har fått
kännedom om att en transport är olaglig, för lagring i enlighet
med artikel 24.7 skall bäras av

a) den faktiske anmälaren som fastställs i enlighet med
rangordningen i artikel 2.15 eller, om ingen anmälan har
gjorts,

b) den person som rättsligt sett kan anses vara anmälare eller, i
erforderliga fall, av andra fysiska eller juridiska personer,
eller, om detta inte är möjligt,

c) den behöriga avsändarmyndigheten.

2. Kostnader i samband med återvinning eller bortskaffande i
enlighet med artikel 24.3, inbegripet kostnader för eventuella
transporter och eventuell lagring i enlighet med artikel 24.7 skall
bäras av

a) mottagaren, eller, om detta inte är möjligt,

b) den behöriga mottagarmyndigheten.

3. Kostnader i samband med återvinning eller bortskaffande i
enlighet med artikel 24.5, inbegripet kostnader för eventuella
transporter och eventuell lagring i enlighet med artikel 24.7 skall
bäras av

a) anmälaren som fastställs i enlighet med rangordningen i
artikel 2.15 och/eller mottagaren, beroende på vad som
beslutas av de berörda behöriga myndigheterna, eller, om
detta inte är möjligt,

b) av andra passande fysiska eller juridiska personer eller, om
detta inte är möjligt,

c) de behöriga avsändar- och mottagarmyndigheterna.

4. Vid olaglig transport enligt definitionen i artikel 2.35 g skall
den person som organiserar transporten omfattas av samma
skyldigheter enligt denna artikel som anmälaren.

5. Tillämpningen av denna artikel skall inte påverka gemen-
skapsbestämmelser och nationella bestämmelser om ansvars-
skyldighet.

KAPITEL 5

Allmänna förvaltningsbestämmelser

Artikel 26

Kommunikationsförfarande

1. Den information och dokumentation som avses nedan får
lämnas per post:

a) Anmälan av en planerad transport enligt artiklarna 4 och
13.

b) Begäran om information och dokumentation enligt
artiklarna 4, 7 och 8.

c) Information och dokumentation enligt artiklarna 4, 7 och
8.

d) Skriftligt godkännande av en anmäld transport enligt
artikel 9.

e) Villkor för en transport enligt artikel 10.

f) Invändningar mot en transport enligt artiklarna 11 och 12.

g) Information om beslut att förhandsgodkänna vissa särskilda
återvinningsanläggningar i enlighet med artikel 14.3.

h) Skriftlig bekräftelse av att avfallet mottagits i enlighet med
artiklarna 15 och 16.

i) Intyg om återvinning eller bortskaffande av avfall enligt
artiklarna 15 och 16.

j) Förhandsinformation om när en transport faktiskt kommer
att inledas i enlighet med artikel 16.

k) Information om ändringar av transporten efter godkän-
nande i enlighet med artikel 17.

l) Skriftliga godkännanden och transportdokument som skall
sändas i enlighet med avdelningarna IV, V och VI.

2. Efter överenskommelse mellan berörda behöriga myndig-
heter och anmälaren, får de dokument som anges i punkt 1
alternativt lämnas in på något av följande sätt:

a) Per fax.

b) Per fax och med efterföljande brev.

c) Per e-post med digital signatur. I detta fall skall föreskriven
stämpel eller underskrift ersättas av en digital signatur.
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d) Per e-post utan digital signatur och med efterföljande brev.

3. Den dokumentation som skall åtfölja varje befordran i
enlighet med artikel 16 c och artikel 18 får upprättas i
elektronisk form med digitala signaturer under förutsättning att
den kan göras läsbar när som helst under befordran och att detta
kan godtas av de berörda behöriga myndigheterna.

4. Om de berörda behöriga myndigheterna och anmälaren går
med på detta får den information och dokumentation som anges
i punkt 1 inlämnas och utbytas på elektronisk väg med
elektronisk underskrift eller elektronisk autentisering i enlighet
med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av
den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för
elektroniska signaturer (1), eller med jämförbart system för
autentisering som ger en likvärdig säkerhetsnivå. I sådana fall
kan organisatoriska arrangemang vidtas vad avser flödet av
elektroniskt datautbyte.

Artikel 27

Språk

1. Anmälningar, information, dokumentation och andra med-
delanden som lämnas in i enlighet med bestämmelserna i denna
avdelning skall vara skrivna på ett språk som godtas av de
berörda behöriga myndigheterna.

2. Anmälaren skall tillhandahålla auktoriserade översättningar
till ett språk som de berörda behöriga myndigheterna kan godta
om de så begär.

Artikel 28

Tvister i klassificeringsfrågor

1. Om de behöriga avsändar- och mottagarmyndigheterna är
oense om huruvida innehållet skall klassificeras som avfall eller
inte, skall det behandlas som om det vore avfall. Detta skall inte
påverka mottagarlandets rätt att ta hand om det transporterade
materialet i enlighet med dess nationella lagstiftning efter det att
materialet har anlänt när sådan lagstiftning är förenlig med
gemenskapsrätten eller internationell rätt.

2. Om de behöriga avsändar- och mottagarmyndigheterna är
oense om huruvida det anmälda avfallet bör omfattas av
bilaga III, IIIA, IIIB eller IV, skall avfallet anses omfattas av
bilaga IV.

3. Om de behöriga avsändar- och mottagarmyndigheterna är
oense om huruvida det anmälda avfallshanteringsförfarandet
skall klassificeras som återvinning eller bortskaffande skall
bestämmelserna om bortskaffande tillämpas.

4. Punkterna 1–3 skall endast tillämpas för denna förordnings
syften och skall inte påverka de berörda parternas rätt att lösa
eventuella tvister i dessa frågor inför rätta.

Artikel 29

Förvaltningskostnader

Anmälaren får debiteras rimliga och proportionerliga förvalt-
ningskostnader för genomförandet av anmälnings- och övervak-
ningsförfaranden samt sedvanliga kostnader för lämpliga
analyser och kontroller.

Artikel 30

Överenskommelser för gränsområden

1. Medlemsstaterna kan i undantagsfall, och när den geogra-
fiska eller demografiska situationen så kräver, bilateralt överens-
komma om ett mindre strikt anmälningsförfarande för
transporter av särskilda avfallsflöden vad avser gränsöverskri-
dande transporter till den närmast lämpliga anläggning som
befinner sig i gränsområdet mellan de båda berörda medlems-
staterna.

2. Sådana bilaterala överenskommelser kan också ingås om
avfallet transporteras från och behandlas i avsändarlandet men
transiteras genom en annan medlemsstat.

3. Medlemsstaterna kan även ingå sådana överenskommelser
med länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

4. Dessa överenskommelser skall anmälas till kommissionen
innan de får verkan.

KAPITEL 6

Transporter inom gemenskapen med transitering genom
tredjeland

Artikel 31

Transporter av avfall avsedda för bortskaffande

Om en avfallstransport avsedd för bortskaffande äger rum i
gemenskapen med transitering genom ett eller flera länder
utanför gemenskapen skall den behöriga avsändarmyndigheten,
förutom att följa bestämmelserna i denna avdelning, fråga de
behöriga myndigheterna i länderna utanför gemenskapen om de
önskar ge ett skriftligt godkännande av den planerade trans-
porten

a) inom 60 dagar vad avser parter i Baselkonventionen, om
parten inte har avstått från denna rätt i enlighet med
bestämmelserna i konventionen, eller

b) inom en mellan de behöriga myndigheterna avtalad tid vad
avser länder som inte är parter i Baselkonventionen.
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Artikel 32

Transporter av avfall avsedda för återvinning

1. Om en avfallstransport avsedd för återvinning äger rum i
gemenskapen med transitering genom ett eller flera länder
utanför gemenskapen som inte omfattas av OECD-beslutet, skall
artikel 31 tillämpas.

2. Om en avfallstransport avsedd för återvinning äger rum i
gemenskapen, inbegripet transporter mellan platser i samma
medlemsstat, med transitering genom ett eller flera länder
utanför gemenskapen som omfattas av OECD-beslutet, får det
godkännande som avses i artikel 9 ges i form av underförstått
samtycke, och om ingen invändning har rests eller inga villkor
har fastställts för transporten får denna inledas inom 30 dagar
från den dag då den behöriga mottagarmyndigheten skickade sin
bekräftelse i enlighet med artikel 8.

AVDELNING III

TRANSPORTER UTESLUTANDE INOM MEDLEMSSTATERNA

Artikel 33

Tillämpning av denna förordning på transporter
uteslutande inom medlemsstaterna

1. Medlemsstaterna skall upprätta ett lämpligt system för
övervakning och kontroll av transporter av avfall som
uteslutande sker inom områden under deras jurisdiktion. Detta
system skall beakta behovet av samordning med det gemen-
skapssystem som införs genom avdelningarna II och VII.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om sina
system för övervakning och kontroll av avfallstransporter.
Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om
detta.

3. Medlemsstaterna får tillämpa det system som föreskrivs i
avdelningarna II och VII inom områden under deras jurisdiktion.

AVDELNING IV

EXPORT FRÅN GEMENSKAPEN TILL TREDJELÄNDER

KAPITEL 1

Export av avfall avsett att bortskaffas

Artikel 34

Exportförbud utom till Eftaländer

1. All export från gemenskapen av avfall avsett för bort-
skaffande skall vara förbjuden.

2. Förbudet i punkt 1 skall inte tillämpas på export av avfall
avsett för bortskaffande i Eftaländer som också är parter i
Baselkonventionen.

3. Däremot skall export av avfall avsett för bortskaffande till
Eftaländer som är parter i Baselkonventionen också förbjudas

a) om det berörda Eftalandet förbjuder import av sådant avfall,
eller

b) om den behöriga avsändarmyndigheten har anledning att
tro att avfallet inte kommer att hanteras på ett miljöriktigt
sätt enligt artikel 49 i det berörda mottagarlandet.

4. Denna bestämmelse skall inte påverka de återtagningskrav
som anges i artiklarna 22 och 24.

Artikel 35

Förfaranden vid export till Eftaländer

1. Om avfall avsett för bortskaffande exporteras från gemen-
skapen till Eftaländer som är parter i Baselkonventionen skall
bestämmelserna i avdelning II tillämpas på motsvarande sätt,
men med de anpassningar och tillägg som anges i punkterna 2
och 3.

2. Följande anpassningar skall tillämpas:

a) Den behöriga transitmyndigheten utanför gemenskapen
skall ha 60 dagar på sig, räknat från den dag då den
skickade sin bekräftelse på mottagandet av anmälan, att
begära ytterligare information om den anmälda transporten
och, om landet i fråga har beslutat att inte kräva skriftligt
förhandsgodkännande och underrättat övriga parter om
detta i enlighet med artikel 6.4 i Baselkonventionen, ge sitt
underförstådda samtycke eller skriftliga godkännande med
eller utan villkor.

b) Den behöriga avsändarmyndigheten i gemenskapen skall
inte fatta beslut om godkännande av transporten enligt
artikel 9 innan den har erhållit ett skriftligt godkännande
från den behöriga mottagarmyndigheten och, i förekom-
mande fall, den utanför gemenskapen belägna transitmyn-
dighetens underförstådda eller skriftliga godkännande
tidigast 61 dagar från den dag då den behöriga transit-
myndigheten skickar bekräftelse på mottagandet av anmä-
lan. Den behöriga avsändarmyndigheten får fatta
beslut innan tidsfristen på 61 dagar löpt ut om den har
ett skriftligt godkännande från de övriga berörda behöriga
myndigheterna.

3. Följande ytterligare bestämmelser skall tillämpas:

a) Den behöriga transitmyndigheten i gemenskapen skall
bekräfta mottagandet av anmälan till anmälaren.

b) De behöriga avsändar- och, i förekommande fall, transit-
myndigheterna i gemenskapen skall skicka en stämplad
kopia av sina beslut om godkännande av en transport till
exporttullkontoret och till utfartstullkontoret i gemenska-
pen.
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c) Ett exemplar av transportdokumentet skall överlämnas av
transportören till exporttullkontoret och utfartstullkontoret
i gemenskapen.

d) Så snart avfallet har lämnat gemenskapen skall utfartstull-
kontoret i gemenskapen skicka en stämplad kopia av
transportdokumentet, i vilket det anges att avfallet har
lämnat gemenskapen, till den behöriga avsändarmyndig-
heten i gemenskapen.

e) Om den behöriga avsändarmyndigheten i gemenskapen
inte inom 42 dagar från det att avfallet lämnat gemen-
skapen har fått något meddelande från anläggningen om att
denna har mottagit avfallet, skall den utan dröjsmål
underrätta den behöriga mottagarmyndigheten.

f) I det avtal som avses i artikel 4.4 andra stycket och artikel 5
skall följande anges:

i) Om anläggningen utfärdar ett felaktigt intyg om
bortskaffande som får till följd att den ekonomiska
säkerheten friställs, skall mottagaren själv bära de
kostnader som följer av förpliktelsen att återsända
avfallet till den behöriga avsändarmyndighetens
område och kostnaderna för avfallets återvinning eller
bortskaffande på ett alternativt, miljöriktigt sätt.

ii) Inom tre dagar från det att anläggningen mottagit det
avfall som skall bortskaffas skall den skicka under-
tecknade kopior av det ifyllda transportdokumentet,
med undantag för det intyg om bortskaffande som
avses i led iii, till anmälaren och de berörda behöriga
myndigheterna.

iii) Så snart som möjligt, men senast 30 dagar från det att
bortskaffandet slutförts och inom ett kalenderår från
det att avfallet tagits emot, skall anläggningen själv
ansvara för att bekräfta att bortskaffandet slutförts och
skicka undertecknade kopior av transportdokumentet
med detta intyg till anmälaren och de berörda
behöriga myndigheterna.

4. Transporten får endast genomföras om

a) anmälaren har erhållit skriftligt godkännande från den
behöriga avsändarmyndigheten, mottagarmyndigheten och,
i förekommande fall, transitmyndigheterna utanför gemen-
skapen och de fastställda villkoren är uppfyllda,

b) ett avtal mellan anmälaren och mottagaren har ingåtts och
har verkan i enlighet med artikel 4.4 andra stycket och
artikel 5,

c) en ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring har
ställts respektive tecknats och har verkan i enlighet med
artiklarna 4.5 andra stycket och 6, och

d) miljöriktig hantering enligt artikel 49 kan garanteras.

5. När avfall exporteras skall det vara avsett för bortskaffande i
en anläggning som bedriver verksamheten i enlighet med
gällande nationell lagstiftning eller som har tillstånd att bedriva
verksamhet i mottagarlandet.

6. Om ett exporttullkontor eller ett utfartstullkontor i
gemenskapen upptäcker en olaglig transport skall kontoret
omedelbart informera den behöriga myndigheten i det land där
tullkontoret är beläget och denna skall

a) omedelbart informera den behöriga avsändarmyndigheten i
gemenskapen, och

b) se till att avfallet hålls kvar fram till dess att den behöriga
avsändarmyndigheten har beslutat att det kan släppas och
skriftligen har meddelat detta till den behöriga myndig-
heten i det land där tullkontoret är beläget och i vilket det
kvarhålls.

KAPITEL 2

Export av avfall för återvinning

Av s n i t t 1

Expo r t t i l l l ä n d e r s om in t e om f a t t a s a v
OECD -b e s l u t e t

Artikel 36

Förbud mot export

1. Export från gemenskapen av följande avfallsslag avsett för
återvinning i länder som inte omfattas av OECD-beslutet är
förbjuden:

a) Avfall som klassificerats som farligt i bilaga V.

b) Avfall som omfattas av del 3 i bilaga V.

c) Farligt avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i
bilaga V.

d) Blandningar av farligt avfall och blandningar av farligt avfall
och icke-farligt avfall som inte omfattas av en enskild
avfallskod i bilaga V.

e) Avfall som mottagarlandet har anmält som farligt enligt
artikel 3 i Baselkonventionen.

f) Avfall vars import mottagarlandet har förbjudit.

g) Avfall som den behöriga avsändarmyndigheten har anled-
ning att tro inte kommer att hanteras på ett miljöriktigt sätt
enligt artikel 49 i det berörda mottagarlandet.

2. Denna bestämmelse skall inte påverka den återtagnings-
skyldighet som anges i artiklarna 22 och 24.
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3. I undantagsfall får medlemsstaterna, på grundval av
dokumentation som på lämpligt sätt tillhandahålls av anmälaren,
anta bestämmelser för att fastställa att ett särskilt slag av farligt
avfall som anges i bilaga V undantas från exportförbudet, såvida
avfallet inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i
bilaga III till direktiv 91/689/EEG, och med hänsyn till de
gränsvärden som fastställs i kommissionens beslut 2000/532/EG
av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en
förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets
direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om
upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med
artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (1) vad
gäller egenskaperna H3-H8, H10 och H11 som definieras i den
bilagan.

4. Ett avfallsslag får, även om det inte anges som farligt avfall i
bilaga V eller om det anges i bilaga V, del 1, förteckning B, i
undantagsfall klassificeras som farligt avfall och därigenom
omfattas av exportförbudet om den uppvisar någon av de
egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG, med
hänsyn till de gränsvärden som fastställs i kommissionens
beslut 2000/532/EG vad gäller egenskaperna H3-H8, H10 och
H11 som definieras i den bilagan, i enlighet med vad som
föreskrivs i artikel 1.4 andra strecksatsen i direktiv 91/689/EEG
samt i det inledande stycket i bilaga III till denna förordning.

5. I de fall som anges i punkterna 3 och 4 skall den berörda
medlemsstaten informera det tilltänkta mottagarlandet innan ett
beslut fattas. Medlemsstaterna skall anmäla sådana fall till
kommissionen före varje kalenderårs utgång. Kommissionen
skall vidarebefordra informationen till alla medlemsstaterna och
till Baselkonventionens sekretariat. Med utgångspunkt i den
information som lämnats kan kommissionen göra anmärkningar
eller i förekommande fall anpassa bilaga V i enlighet med
artikel 58.

Artikel 37

Förfaranden vid export av avfall som omfattas av bilaga III
eller IIIA

1. För avfall som omfattas av bilaga III eller IIIA och vars export
inte förbjuds enligt artikel 36, skall kommissionen inom 20 dagar
från det att denna förordning träder i kraft skicka en skriftlig
begäran till varje land som inte omfattas av OECD-beslutet i
vilken den begär

i) en skriftlig bekräftelse på att avfallet får exporteras från
gemenskapen för återvinning i det landet, och

ii) en angivelse om vilka eventuella kontrollförfaranden som
kommer att tillämpas i mottagarlandet.

Varje land som inte omfattas av OECD-beslutet skall ha följande
möjligheter:

a) Förbud.

b) Förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt
förhandsgodkännande enligt artikel 35.

c) Ingen kontroll i mottagarlandet.

2. Innan denna förordning blir tillämplig skall kommissionen
anta en förordning med beaktande av alla svar som inkommit till
följd av det förfarande som avses i punkt 1, och informera den
kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 2006/
12/EG.

Om ett land inte inkommit med någon bekräftelse i enlighet med
punkt 1, eller om ett land av någon anledning inte har
kontaktats, skall punkt 1 b tillämpas.

Kommissionen skall regelbundet uppdatera den antagna förord-
ningen.

3. Om ett land i sitt svar anger att vissa avfallstransporter inte
omfattas av kontrollförfaranden skall artikel 18 på motsvarande
sätt tillämpas på dessa transporter.

4. När avfall exporteras skall det vara avsett för återvinning i en
anläggning som bedriver verksamheten i enlighet med gällande
nationell lagstiftning eller som har tillstånd att bedriva
verksamhet i mottagarlandet.

5. När det gäller transporter av sådant avfall som inte omfattas
av en enskild avfallskod i bilaga III eller en transport av blandat
avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III
eller IIIA eller en avfallstransport som klassificeras i bilaga IIIB
och vars export inte förbjuds enligt artikel 36, skall punkt 1 b i
denna artikel tillämpas.

Av s n i t t 2

Expo r t t i l l l ä n d e r s om omf a t t a s a v OECD -
b e s l u t e t

Artikel 38

Export av avfall som omfattas av bilagorna III, IIIA, IIIB, IV
och IVA

1. Om avfall som anges i förteckningarna i bilagorna III, IIIA,
IIIB, IV och IVA, avfall som inte är klassificerat eller blandat avfall
som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III, IV eller
IVA, exporteras från gemenskapen för återvinning i andra länder
som omfattas av OECD-beslutet och/eller kommer att transiteras
genom länder som omfattas av OECD-beslutet, skall bestämmel-
serna i avdelning II tillämpas på motsvarande sätt, med de
anpassningar och tillägg som anges i punkterna 2, 3 och 5.

2. Följande anpassningar skall tillämpas:

a) Blandat avfall som anges i bilaga IIIA och är avsett för en
behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
skall omfattas av förfarandet för skriftlig förhandsanmälan
och skriftligt förhandsgodkännande, om någon därpå
följande behandling i avvaktan på återvinning eller bort-
skaffande, eller slutlig återvinning eller slutligt bortskaf-
fande, skall äga rum i ett land som inte omfattas av OECD-
beslutet.
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b) Avfall som förtecknas bilaga IIIB skall omfattas av
förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt
förhandsgodkännande.

c) Den behöriga mottagarmyndigheten utanför gemenskapen
får ge sitt godkännande enligt artikel 9 i form av
underförstått samtycke.

3. Vad gäller export av avfall som anges i förteckningen i
bilagorna IV och IVA skall följande ytterligare bestämmelser
tillämpas:

a) De behöriga avsändarmyndigheterna och, i förekommande
fall, transitmyndigheterna i gemenskapen skall skicka en
stämplad kopia av sina beslut om godkännande av en
transport till exporttullkontoret och till utfartstullkontoret i
gemenskapen.

b) En kopia av transportdokumentet skall överlämnas av
transportören till exporttullkontoret och utfartstullkontoret
i gemenskapen.

c) Så snart avfallet har lämnat gemenskapen skall utfartstull-
kontoret i gemenskapen skicka en stämplad kopia av
transportdokumentet, i vilket det anges att avfallet har
lämnat gemenskapen, till den behöriga avsändarmyndig-
heten i gemenskapen.

d) Om den behöriga avsändarmyndigheten i gemenskapen
inte inom 42 dagar från det att avfallet lämnat gemen-
skapen har fått något meddelande från anläggningen om att
denna har mottagit avfallet, skall den utan dröjsmål
underrätta den behöriga myndigheten i mottagarlandet.

e) I det avtal som avses i artikel 4.4 andra stycket och artikel 5
skall följande anges:

i) Om anläggningen utfärdar ett felaktigt intyg om
återvinning som får till följd att den ekonomiska
säkerheten friställs, skall mottagaren själv bära de
kostnader som följer av förpliktelsen att återsända
avfallet till den behöriga avsändarmyndighetens
jurisdiktion och kostnaderna för avfallets återvinning
eller bortskaffande på ett alternativt, miljöriktigt sätt.

ii) Inom tre dagar efter mottagandet av det avfall som
skall återvinnas skall anläggningen skicka under-
tecknade kopior av det kompletta transportdokumen-
tet, med undantag för det intyg om återvinning som
avses i led iii, till anmälaren och de berörda behöriga
myndigheterna.

iii) Så snart som möjligt, men senast 30 dagar från det att
återvinningen slutförts och högst ett kalenderår från
det att avfallet har tagits emot, skall anläggningen på
eget ansvar bekräfta att återvinningen slutförts och
skicka undertecknade kopior av transportdokumentet

med detta intyg till anmälaren och de berörda
behöriga myndigheterna.

4. Transporten får endast genomföras om

a) anmälaren har erhållit skriftligt godkännande från de
behöriga avsändar-, mottagar- och, i förekommande fall,
transitmyndigheterna, eller, om de behöriga mottagar- och
transitmyndigheterna utanför gemenskapen har eller kan
anses ha givit sitt underförstådda samtycke och de
fastställda villkoren är uppfyllda,

b) artikel 35.4 b, 35.4 c och 35.4 d uppfylls.

5. Om export enligt punkt 1 av avfall som omfattas av
bilagorna IV och IVA transiteras genom ett land som inte
omfattas av OECD-beslutet skall följande anpassningar tillämpas:

a) Den behöriga transitmyndigheten som inte omfattas av
OECD-beslutet skall ha 60 dagar på sig, räknat från den dag
då den skickade sin bekräftelse på mottagandet av anmälan,
att begära ytterligare information om den anmälda trans-
porten och, om det berörda landet inte har beslutat att
kräva skriftligt förhandsgodkännande och underrättat de
andra parterna om detta i enlighet med artikel 6.4
i Baselkonventionen, ge sitt underförstådda samtycke eller
ett skriftligt godkännande med eller utan villkor.

b) Den behöriga avsändarmyndigheten i gemenskapen skall
inte fatta beslut om godkännande av transporten enligt
artikel 9 förrän den har erhållit skriftligt eller underförstått
godkännande från den behöriga transitmyndighet som inte
omfattas av OECD-beslutet, och tidigast 61 dagar från den
dag då den behöriga transitmyndigheten har skickat sin
bekräftelse på mottagandet av anmälan. Den behöriga
avsändarmyndigheten får fatta beslut innan tidsfristen på
61 dagar löpt ut om den har ett skriftligt godkännande från
de övriga berörda behöriga myndigheterna.

6. När avfall exporteras skall det vara avsett för återvinning i en
anläggning som bedriver verksamheten i enlighet med gällande
nationell lagstiftning eller som har tillstånd att bedriva
verksamhet i mottagarlandet.

7. Om ett exporttullkontor eller ett utfartstullkontor i
gemenskapen upptäcker en olaglig transport skall kontoret
omedelbart informera den behöriga myndigheten i det land där
tullkontoret är beläget och denna skall

a) omedelbart informera den behöriga avsändarmyndigheten i
gemenskapen, och

b) se till att avfallet hålls kvar fram till dess att den behöriga
avsändarmyndigheten har beslutat att det kan släppas och
skriftligen har meddelat detta till den behöriga myndig-
heten i det land där tullkontoret är beläget och i vilket
avfallet kvarhålls.
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KAPITEL 3

Allmänna bestämmelser

Artikel 39

Export till Antarktis

Export av avfall från gemenskapen till Antarktis skall vara
förbjuden.

Artikel 40

Export till de utomeuropeiska länderna och territorierna

1. All export från gemenskapen av avfall avsett för bort-
skaffande i de utomeuropeiska länderna och territorierna skall
vara förbjuden.

2. För avfall avsett för återvinning i de utomeuropeiska
länderna och territorierna skall förbudet i artikel 36 tillämpas
på motsvarande sätt.

3. Bestämmelserna i avdelning II skall tillämpas på mot-
svarande sätt för export till de utomeuropeiska länderna och
territorierna av avfall avsett för återvinning som inte omfattas av
förbudet i punkt 2.

AVDELNING V

IMPORT TILL GEMENSKAPEN FRÅN TREDJELÄNDER

KAPITEL 1

Import av avfall för bortskaffande

Artikel 41

Förbud mot import utom från länder som är parter i
Baselkonventionen eller länder med vilka ett avtal har
slutits eller från andra områden i ett kris- eller krigstillstånd

1. Import till gemenskapen av avfall avsett för bortskaffande
skall vara förbjuden med undantag för import från

a) länder som är parter i Baselkonventionen, eller

b) andra länder med vilka gemenskapen, eller gemenskapen
och dess medlemsstater, har slutit bi- eller multilaterala
avtal eller överenskommelser som är förenliga med
gemenskapslagstiftningen och med artikel 11 i Baselkon-
ventionen, eller

c) andra länder med vilka enskilda medlemsstater har slutit
bilaterala avtal eller överenskommelser i enlighet med
punkt 2, eller

d) andra områden i sådana fall då det på grund av
exceptionella omständigheter i krissituationer, fredsska-
pande, fredsbevarande eller krig inte är möjligt att sluta
bilaterala avtal eller överenskommelser enligt leden b eller c

eller när ingen behörig myndighet i avsändarlandet har
utsetts eller kan agera.

2. I undantagsfall får enskilda medlemsstater sluta bilaterala
avtal och överenskommelser om bortskaffande av specifikt avfall
i dessa medlemsstater, om detta avfall inte kommer att hanteras
på ett miljöriktigt sätt enligt artikel 49 i avsändarlandet.

Dessa avtal och överenskommelser skall vara förenliga med
gemenskapslagstiftningen och med artikel 11 i Baselkonventio-
nen.

De skall garantera att bortskaffandet kommer att ske vid en
anläggning med tillstånd och att det kommer att uppfylla kraven
på en miljöriktig hantering.

De skall också garantera att avfallet producerats i avsändarlandet
och att bortskaffandet uteslutande kommer att äga rum i den
medlemsstat som har slutit avtalet eller överenskommelsen.

Dessa avtal eller överenskommelser skall anmälas till kommis-
sionen innan de sluts. I nödfall kan de emellertid anmälas senast
en månad efter det att de har slutits.

3. Bi- eller multilaterala avtal och överenskommelser som
slutits i enlighet med punkt 1 b och 1 c skall grundas på
förfarandereglerna i artikel 42.

4. De länder som avses i punkt 1 a, 1 b och 1 c skall vara
skyldiga att till den behöriga myndigheten i den mottagande
medlemsstaten i förväg lämna en vederbörligen motiverad
begäran av vilken framgår att de inte har eller rimligen kan
förvärva den tekniska kapacitet och de anläggningar som är
nödvändiga för att bortskaffa avfallet på ett miljöriktigt sätt.

Artikel 42

Förfaranderegler för import från länder som är parter i
Baselkonventionen eller från andra områden i ett kris- eller

krigstillstånd

1. Om avfall avsett för bortskaffande importeras till gemen-
skapen från länder som är parter i Baselkonventionen skall
bestämmelserna i avdelning II tillämpas på motsvarande sätt,
men med de anpassningar och tillägg som anges i punkterna 2
och 3.

2. Följande anpassningar skall tillämpas:

a) Den behöriga transitmyndigheten utanför gemenskapen
skall ha 60 dagar på sig, räknat från den dag då den
skickade sin bekräftelse på mottagandet av anmälan, att
begära ytterligare information om den anmälda transporten
och, om landet i fråga har beslutat att inte kräva skriftligt
förhandsgodkännande och underrättat övriga parter om
detta i enlighet med artikel 6.4 i Baselkonventionen, ge sitt
underförstådda samtycke eller skriftliga godkännande med
eller utan villkor.
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b) I sådana krissituationer, fredsskapande, fredsbevarande och
krig som avses i artikel 41.1 d skall det inte krävas något
godkännande från de behöriga avsändarmyndigheterna.

3. Följande ytterligare bestämmelser skall tillämpas:

a) Den behöriga transitmyndigheten i gemenskapen skall
bekräfta mottagandet av anmälan i en skrivelse till
anmälaren, med kopior till de berörda behöriga myndighe-
terna.

b) De behöriga mottagar- och, i förekommande fall, transit-
myndigheterna i gemenskapen skall skicka en stämplad
kopia av sina beslut om godkännande av en transport till
införseltullkontoret i gemenskapen.

c) En kopia av transportdokumentet skall överlämnas av
transportören till införseltullkontoret i gemenskapen.

d) När de nödvändiga tullformaliteterna har utförts skall
införseltullkontoret i gemenskapen skicka en stämplad
kopia av transportdokumentet, i vilket det anges att avfallet
har införts, till de behöriga mottagar- och transitmyndighe-
terna i gemenskapen.

4. Transporten får endast genomföras om

a) anmälaren har erhållit skriftligt godkännande från de
behöriga avsändar-, mottagar- och, i förekommande fall,
transitmyndigheterna och de fastställda villkoren är upp-
fyllda,

b) ett avtal mellan anmälaren och mottagaren har ingåtts och
har verkan i enlighet med artikel 4.4 andra stycket och
artikel 5,

c) en rättsligt bindande ekonomisk säkerhet eller motsvarande
försäkring har ställts respektive tecknats och har verkan i
enlighet med bestämmelserna i artikel 4.5 andra stycket och
artikel 6, och

d) skydd av miljön enligt artikel 49 kan garanteras.

5. Om ett införseltullkontor i gemenskapen upptäcker en
olaglig transport skall kontoret omedelbart informera den
behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget
och denna skall sedan

a) omedelbart informera den behöriga mottagarmyndigheten i
gemenskapen, som i sin tur skall informera den behöriga
avsändarmyndigheten utanför gemenskapen, och

b) se till att avfallet hålls kvar fram till dess att den behöriga
avsändarmyndigheten utanför gemenskapen har beslutat att
det kan släppas och skriftligen har meddelat detta till den
behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget
och i vilket avfallet kvarhålls.

KAPITEL 2

Import av avfall för återvinning

Artikel 43

Förbud mot import utom från länder som omfattas av
OECD-beslutet, länder som är parter i Baselkonventionen,
länder med vilka ett avtal har slutits eller andra områden i

ett kris- eller krigstillstånd

1. All import till gemenskapen av avfall avsett för återvinning
skall vara förbjuden med undantag för import från

a) länder som omfattas av OECD-beslutet, eller

b) andra länder som är parter i Baselkonventionen, eller

c) andra länder med vilka gemenskapen, eller gemenskapen
och dess medlemsstater, har slutit bi- eller multilaterala
avtal eller överenskommelser som är förenliga med
gemenskapslagstiftningen och med artikel 11 i Baselkon-
ventionen, eller

d) andra länder med vilka enskilda medlemsstater har ingått
bilaterala avtal eller överenskommelser i enlighet med
punkt 2, eller

e) andra områden i sådana fall då det på grund av
exceptionella omständigheter i krissituationer, fredsska-
pande, fredsbevarande eller krig inte är möjligt att sluta
bilaterala avtal eller överenskommelser enligt leden b eller c
eller när ingen behörig myndighet i avsändarlandet har
utsetts eller kan agera.

2. I undantagsfall får enskilda medlemsstater sluta bilaterala
avtal och överenskommelser om återvinning av specifikt avfall i
dessa medlemsstater, om detta avfall inte kommer att hanteras på
ett miljöriktigt sätt, enligt artikel 49, i avsändarlandet.

I sådana fall skall artikel 41.2 tillämpas.

3. Bi- eller multilaterala avtal och överenskommelser som
slutits i enlighet med punkt 1 c och 1 d skall grundas på
förfarandereglerna i artikel 42 i den mån det är relevant.

Artikel 44

Förfaranderegler för import från länder som omfattas av
OECD-beslutet eller från andra områden i ett kris- eller

krigstillstånd

1. Om avfall avsett för återvinning importeras till gemenskapen
från länder och genom länder som omfattas av OECD-beslutet,
skall bestämmelserna i avdelning II tillämpas på motsvarande
sätt, men med de anpassningar och tillägg som anges i
punkterna 2 och 3.
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2. Följande anpassningar skall tillämpas:

a) Den behöriga avsändarmyndigheten utanför gemenskapen
får ge sitt godkännande enligt artikel 9 i form av
underförstått samtycke.

b) Anmälaren kan göra en skriftlig förhandsanmälan i enlighet
med artikel 4.

c) I sådana krissituationer, fredsskapande, fredsbevarande och
krig som avses i artikel 43.1 e skall det inte krävas något
godkännande från de behöriga avsändarmyndigheterna.

3. Därutöver skall bestämmelserna i artikel 42.3 b, 42.3 c och
42.3 d vara uppfyllda.

4. Transporten får endast genomföras om

a) anmälaren har erhållit skriftligt godkännande från de
behöriga avsändar-, mottagar- och, i förekommande fall,
transitmyndigheterna eller om de behöriga avsändarmyn-
digheterna utanför gemenskapen har givit sitt underför-
stådda samtycke, eller kan anses ha gjort det, och de
fastställda villkoren är uppfyllda,

b) ett avtal mellan anmälaren och mottagaren har ingåtts och
har verkan i enlighet med artikel 4.4 andra stycket och
artikel 5,

c) en rättsligt bindande ekonomisk säkerhet eller motsvarande
försäkring har ställts respektive tecknats och har verkan i
enlighet med bestämmelserna i artikel 4.5 andra stycket och
artikel 6, och

d) skydd av miljön enligt artikel 49 kan garanteras.

5. Om ett införseltullkontor i gemenskapen upptäcker en
olaglig transport skall kontoret omedelbart informera den
behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget
och denna skall

a) omedelbart informera den behöriga mottagarmyndigheten i
gemenskapen, som i sin tur skall informera den behöriga
avsändarmyndigheten utanför gemenskapen, och

b) se till att avfallet hålls kvar fram till dess att den behöriga
avsändarmyndigheten utanför gemenskapen har beslutat att
det kan släppas och skriftligen har meddelat detta till den
behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget
och i vilket avfallet kvarhålls.

Artikel 45

Förfaranderegler för import från länder som inte omfattas
av OECD-beslutet men som är parter i Baselkonventionen
eller från andra områden i ett kris- eller krigstillstånd

Om avfall avsett för återvinning importeras till gemenskapen

a) från ett land som inte omfattas av OECD-beslutet, eller

b) genom ett land som inte omfattas av OECD-beslutet och
som är part i Baselkonventionen,

skall artikel 42 tillämpas på motsvarande sätt.

KAPITEL 3

Allmänna bestämmelser

Artikel 46

Import från de utomeuropeiska länderna och territorierna

1. Om avfall importeras till gemenskapen från de utomeuro-
peiska länderna och territorierna skall avdelning II tillämpas på
motsvarande sätt.

2. Ett eller flera utomeuropeiska länder och territorier och den
medlemsstat till vilken de är knutna får tillämpa nationella
förfaranden för transporter från det utomeuropeiska landet eller
territoriet till den medlemsstaten.

3. De medlemsstater som tillämpar bestämmelserna i punkt 2
skall meddela kommissionen om de nationella förfaranden som
tillämpas.

AVDELNING VI

TRANSITERING GENOM GEMENSKAPEN TILL OCH FRÅN
TREDJELÄNDER

KAPITEL 1

Transitering av avfall för bortskaffande

Artikel 47

Transitering av avfall genom gemenskapen för
bortskaffande

Om avfall avsett för bortskaffande transporteras genom med-
lemsstater till och från tredjeländer skall artikel 42 tillämpas på
motsvarande sätt, men med de anpassningar och tillägg som
anges nedan:

a) Den första och sista behöriga transitmyndigheten i
gemenskapen skall, i förekommande fall, skicka en
stämplad kopia av sina beslut om godkännande av en
transport eller, om de lämnat ett underförstått tillstånd, en
kopia av bekräftelsen i enlighet med artikel 42.3 a till
införsel- och utfartstullkontoren i gemenskapen.
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b) Så snart avfallet har lämnat gemenskapen skall utfartstull-
kontoret i gemenskapen skicka en stämplad kopia av
transportdokumentet, i vilket det anges att avfallet har
lämnat gemenskapen, till de behöriga transitmyndigheterna
i gemenskapen.

KAPITEL 2

Transitering av avfall för återvinning

Artikel 48

Transitering av avfall genom gemenskapen för återvinning

1. Om avfall avsett för återvinning transporteras genom
medlemsstater till och från ett land som inte omfattas av
OECD-beslutet skall artikel 47 tillämpas på motsvarande sätt.

2. Om avfall avsett för återvinning transporteras genom
medlemsstater till och från ett land som omfattas av OECD-
beslutet skall artikel 44 tillämpas på motsvarande sätt, men med
följande anpassningar och tillägg:

a) Den första och den sista behöriga transitmyndigheten i
gemenskapen skall, i förekommande fall, skicka en
stämplad kopia av sina beslut om godkännande av en
transport eller, om den har lämnat ett underförstått
godkännande, en kopia av bekräftelsen i enlighet med
artikel 42.3 a till införsel- och utfartstullkontoren i
gemenskapen.

b) Så snart avfallet har lämnat gemenskapen skall utfartstull-
kontoret i gemenskapen skicka en stämplad kopia av
transportdokumentet, i vilket det anges att avfallet har
lämnat gemenskapen, till de behöriga transitmyndigheterna
i gemenskapen.

3. Om avfall avsett för återvinning transporteras genom
medlemsstater från ett land som inte omfattas av OECD-beslutet
till ett land som omfattas av OECD-beslutet eller tvärtom, skall
punkt 1 gälla det land som inte omfattas av OECD-beslutet och
punkt 2 gälla det land som omfattas av OECD-beslutet.

AVDELNING VII

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Ytterligare skyldigheter

Artikel 49

Skydd av miljön

1. Producenten, anmälaren och andra företag som är delaktiga i
en avfallstransport och/eller avfallets återvinning eller bort-
skaffande, skall vidta de åtgärder som krävs för att se till att det
avfall de transporterar hanteras utan fara för människors hälsa

och på ett miljöriktigt sätt under hela transporten och under
återvinningen och bortskaffandet. I synnerhet kraven i artikel 4
i direktiv 2006/12/EG och annan gemenskapslagstiftning om
avfall skall uppfyllas när transporten äger rum i gemenskapen.

2. När det gäller export från gemenskapen skall den behöriga
avsändarmyndigheten i gemenskapen

a) kräva och sträva efter att allt avfall som exporteras hanteras
på ett miljöriktigt sätt under hela transporten, inklusive vid
återvinningen i enlighet med artiklarna 36 och 38 eller
bortskaffandet i enlighet med artikel 34,

b) förbjuda avfallsexport till tredjeländer om den har anled-
ning att tro att avfallet inte kommer att hanteras i enlighet
med kraven i led a.

Miljöriktig hantering kan bland annat förutsättas för den berörda
återvinnings- eller bortskaffningsverksamheten om anmälaren
eller den behöriga myndigheten i mottagarlandet kan styrka att
den anläggning som mottar avfallet drivs i enlighet med sådana
normer för människors hälsa och miljöskydd som i stort sett
motsvarar de normer som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen.

Detta antagande skall emellertid inte påverka den allmänna
bedömningen av miljöriktig hantering under transporten och
fram till och med återvinningen eller bortskaffandet i det berörda
mottagarlandet utanför gemenskapen.

För vägledning om vad som skall anses som miljöriktig hantering
kan riktlinjerna i bilaga VIII beaktas.

3. När det gäller import till gemenskapen skall den behöriga
mottagarmyndigheten i gemenskapen

a) kräva och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att allt
avfall som transporteras till dess behörighetsområde
hanteras utan fara för människors hälsa och utan att
processer eller metoder används som kan skada miljön, och
i enlighet med artikel 4 i direktiv 2006/12/EG och annan
gemenskapslagstiftning om avfall under hela transporten,
inklusive vid återvinning eller bortskaffande i mottagarlan-
det,

b) förbjuda avfallsimport från tredjeländer om den har
anledning att tro att avfallet inte kommer att hanteras i
enlighet med kraven i led a.

Artikel 50

Efterlevnad i medlemsstaterna

1. Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om sanktioner
för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och
vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs.
Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräck-
ande. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om sådan
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nationell lagstiftning som rör förebyggande och spårning av
olagliga transporter och sanktioner för sådana transporter.

2. För att säkerställa efterlevnaden av denna förordning skall
medlemsstaterna bland annat besluta om inspektioner av
inrättningar och företag i enlighet med artikel 13 i direktiv 2006/
12/EG och stickprovskontroller av avfallstransporter eller av
avfallets återvinning eller bortskaffande.

3. I synnerhet får transporter kontrolleras

a) där avfallet uppkommit, tillsammans med producenten,
innehavaren eller anmälaren,

b) vid destinationsorten, tillsammans med mottagaren eller
anläggningen,

c) vid gemenskapens gränser, och/eller

d) under transporten genom gemenskapen.

4. Kontroller av transporter skall omfatta inspektion av
dokument, identitetskontroll och vid behov fysisk kontroll av
avfallet.

5. Medlemsstaterna skall samarbeta med varandra, bilateralt
eller multilateralt, för att främja förebyggande och upptäckt av
olagliga transporter.

6. Medlemsstaterna skall ange vilka medlemmar av deras fasta
personal som skall ansvara för det samarbete som anges i punkt
5 och fastställa kontaktpunkten eller kontaktpunkterna för de
fysiska kontroller som anges i punkt 4. Informationen skall
sändas till kommissionen som skall överlämna en sammanställd
förteckning till de kontaktorgan som avses i artikel 54.

7. På begäran av en annan medlemsstat får en medlemsstat
vidta åtgärder för att se till att personer som misstänks vara
inblandade i olaglig transport av avfall och som befinner sig i den
berörda medlemsstaten efterlever bestämmelserna.

Artikel 51

Rapporter från medlemsstater

1. Före utgången av varje kalenderår skall varje medlemsstat till
kommissionen sända en kopia av den rapport över det
föregående kalenderåret som medlemsstaten, i enlighet med
artikel 13.3 i Baselkonventionen har utarbetat och lagt fram inför
Baselkonventionens sekretariat.

2. Före utgången av varje kalenderår skall medlemsstaterna
dessutom utarbeta en rapport över det föregående året på
grundval av det tillägg till frågeformulär för rapportering som
ingår i bilaga IX, och skall lägga fram denna rapport inför
kommissionen.

3. De rapporter som medlemsstaterna utarbetar i enlighet med
punkterna 1 och 2 skall skickas till kommissionen på elektronisk
väg.

4. Kommissionen skall vart tredje år utarbeta en rapport på
grundval av dessa rapporter om gemenskapens och dess
medlemsstaters tillämpning av denna förordning.

Artikel 52

Internationellt samarbete

Medlemsstaterna skall, vid behov och om det är lämpligt i
samverkan med kommissionen, samarbeta med andra parter i
Baselkonventionen och med mellanstatliga organisationer, bland
annat genom att utbyta och/eller dela med sig av upplysningar,
främja miljöriktig teknik och utforma lämpliga riktlinjer för
hanteringen.

Artikel 53

Utnämnande av behöriga myndigheter

Medlemsstaterna skall utse en eller flera behöriga myndigheter
som skall svara för tillämpningen av denna förordning. Varje
medlemsstat skall endast utse en behörig transitmyndighet.

Artikel 54

Utnämnande av kontaktorgan

Medlemsstaterna och kommissionen skall utse ett eller flera
kontaktorgan som skall informera och vägleda personer eller
företag som vänder sig till det. Kommissionens kontaktorgan
skall sända eventuella förfrågningar som inkommit och som
berör medlemsstaterna till dessas kontaktorgan, och omvänt.

Artikel 55

Utnämnande av införsel- och utfartstullkontor i
gemenskapen

Medlemsstaterna får utse särskilda införsel- och utfartstullkontor
i gemenskapen för avfallstransporter till och från gemenskapen.
Om medlemsstaterna beslutar att utse sådana tullkontor, skall
avfallstransporter till och från gemenskapen inte tillåtas vid
andra gränsövergångar i en medlemsstat.

Artikel 56

Meddelande och information om utnämningar

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla när de
utser

a) behöriga myndigheter enligt artikel 53,

b) kontaktorgan i enlighet med artikel 54, och

c) i förekommande fall införsel- och utfartstullkontor i
gemenskapen enligt artikel 55.
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2. I samband med dessa utnämningar skall medlemsstaterna
delge kommissionen följande uppgifter:

a) Namn.

b) Postadress.

c) E-postadress.

d) Telefonnummer.

e) Faxnummer.

f) Språk som kan godtas av de behöriga myndigheterna.

3. Medlemsstaterna skall omgående till kommissionen anmäla
alla ändringar av dessa uppgifter.

4. Dessa uppgifter samt eventuella ändringar av dessa skall
lämnas till kommissionen både i elektronisk form och i
pappersformat om så begärs.

5. Kommissionen skall på sin webbplats offentliggöra förteck-
ningar över de utsedda behöriga myndigheterna, kontaktorganen
och införsel- och utfartstullkontoren, och skall vid behov
uppdatera förteckningarna.

KAPITEL 2

Övriga bestämmelser

Artikel 57

Kontaktorganens sammanträde

Kommissionen skall på begäran av medlemsstaterna eller när så
annars är lämpligt regelbundet ordna sammanträden mellan
kontaktorganen, för att behandla de frågor som tillämpningen av
denna förordning gett upphov till. Relevanta intressenter skall
inbjudas att delta helt eller delvis i dessa sammanträden när
samtliga medlemsstater och kommissionen kommit överens om
att detta är lämpligt.

Artikel 58

Ändring av bilagorna

1. Bilagorna får ändras av kommissionen genom förordningar
och i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/
EG för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska
utvecklingen. Dessutom gäller följande:

a) Bilagorna I, II, III, IIIA, IV och V skall ändras för att ta
hänsyn till ändringar som överenskommits inom ramen för
Baselkonventionen och OECD-beslutet; dessutom skall
bilaga IC med särskilda anvisningar för ifyllande av
anmälningsdokumentet och transportdokumenten vara
färdig senast den dag då denna förordning börjar tillämpas
med beaktande av OECD:s anvisningar.

b) Avfallsslag som inte omfattas av någon avfallskod får
tillfälligt föras in i bilagorna IIIB, IV eller V i avvaktan på ett
beslut om införande i de relevanta bilagorna till Baselkon-
ventionen eller OECD-beslutet.

c) På begäran av en medlemsstat får blandningar av två eller
fler avfallsslag som förtecknas i bilaga III tillfälligt läggas till
i bilaga IIIA i de fall som anges i artikel 3.2 i avvaktan på
beslut om införande i de relevanta bilagorna till Baselkon-
ventionen och OECD-beslutet. De första avfallskoderna i
bilaga IIIA skall om så är praktiskt möjligt införas senast
den dag denna förordning börjar tillämpas och senast
sex månader efter denna tidpunkt. Bilaga IIIA får innehålla
förbehållet att en eller flera av de avfallskoder som anges i
den bilagan inte skall gälla vid export till länder som inte
omfattas av OECD-beslutet.

d) De undantagsfall som avses i artikel 3.3 skall fastställas och
sådant avfall skall, vid behov, anges i bilagorna IVA och V
och strykas från bilaga III.

e) Bilaga V skall ändras för att avspegla ändringar som
överenskommits avseende den förteckning över farligt avfall
som antagits i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/
EEG.

f) Bilaga VIII skall ändras för att avspegla relevanta inter-
nationella konventioner och avtal.

2. När bilaga IX ändras skall den kommitté som inrättats
genom rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991
om att standardisera och rationalisera rapporteringen om
genomförandet av vissa direktiv om miljön (1) fullt ut delta i
överläggningarna.

3. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall
vara tre månader.

Artikel 59

Ytterligare åtgärder

1. Kommissionen får anta ytterligare åtgärder avseende denna
förordnings tillämpning enligt följande:

a) En metod för beräkning av den ekonomiska säkerheten eller
motsvarande försäkring i enlighet med artikel 6.

b) Riktlinjer för tillämpningen av artikel 12.1 g.

c) Ytterligare villkor och bestämmelser avseende återvinnings-
anläggningar som förhandsgodkänts enligt artikel 14.

d) Riktlinjer för tillämpningen av artikel 15 vid identifiering
och spårning av avfall som genomgår väsentliga föränd-
ringar under behandling i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande.
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e) Riktlinjer för samarbetet mellan de behöriga myndigheterna
i samband med hanteringen av olagliga transporter enligt
artikel 24.

f) Tekniska och organisatoriska krav för det praktiska
genomförandet av informationsutbyte på elektronisk väg
när det gäller översändande av dokumentation och
information i enlighet med artikel 26.4.

g) Ytterligare riktlinjer för vilka språk som skall användas
enligt artikel 27.

h) Ytterligare klarläggande av förfarandereglerna i avdelning II
vad avser deras tillämpning på export, import och
transitering av avfall från, till och genom gemenskapen.

i) Ytterligare riktlinjer för icke definierade juridiska termer.

2. Sådana åtgärder skall beslutas i enlighet med förfarandet i
artikel 18.3 i direktiv 2006/12/EG.

3. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall
vara tre månader.

Artikel 60

Översyn

1. Senast den 15 juli 2006 skall kommissionen ha avslutat sin
översyn av förhållandet mellan befintlig sektorsspecifik lagstift-
ning om djurs och människors hälsa, inbegripet transporter av
avfall som omfattas av förordning (EG) nr 1774/2002, och
bestämmelserna i denna förordning. Vid behov skall denna
översyn åtföljas av lämpliga förslag för att uppnå en likvärdig
nivå på förfarandena och kontrollsystemen för transporter av
sådant avfall.

2. Inom fem år från och med den 12 juli 2007 skall
kommissionen se över genomförandet av artikel 12.1 c, bl.a.
dess inverkan på miljöskyddet och den inre marknadens
funktion. Vid behov skall översynen följas av lämpliga förslag
på ändringar i denna bestämmelse.

Artikel 61

Upphävande

1. Förordning (EEG) nr 259/93 och beslut 94/774/EG skall
upphöra att gälla den 12 juli 2007.

2. Hänvisningar till den upphävda förordningen (EEG) nr 259/
93 skall anses som hänvisningar till den här förordningen.

3. Beslut 1999/412/EG skall upphöra att gälla från och med
den 1 januari 2008.

Artikel 62

Övergångsbestämmelser

1. Alla transporter som har anmälts och som den behöriga
mottagarmyndigheten har bekräftat före den 12 juli 2007 skall
omfattas av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 259/93.

2. Alla transporter som de berörda behöriga myndigheterna
har godkänt i enlighet med förordning (EEG) nr 259/93 skall
slutföras inom ett år från och med den 12 juli 2007.

3. De rapporter som avses i artikel 41.2 i förordning (EEG)
nr 259/93 och artikel 51 i denna förordning skall för år 2007
grundas på det frågeformulär som ingår i beslut 1999/412/EG.

Artikel 63

Övergångsbestämmelser för vissa medlemsstater

1. Fram till och med den 31 december 2010 skall alla
avfallstransporter till Lettland för återvinning enligt
bilagorna III och IV och avfallstransporter för återvinning som
inte förtecknas i bilagorna omfattas av förfarandet med skriftlig
förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet
med avdelning II.

Genom undantag från artikel 12 skall de behöriga myndighe-
terna invända mot avfallstransporter för återvinning enligt
bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall
som inte förtecknas i bilagorna när destinationen är en
anläggning som beviljats tillfälligt undantag från vissa bestäm-
melser i direktiv 96/61/EG under den period det tillfälliga
undantaget är tillämpligt för anläggningen i fråga.

2. Fram till och med den 31 december 2012 skall alla
avfallstransporter till Polen för återvinning enligt bilaga III
omfattas av förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och
skriftligt förhandsgodkännande i enlighet med avdelning II.

Genom undantag från artikel 12 får de behöriga myndigheterna
fram till och med den 31 december 2007 invända mot
transporter till Polen för återvinning av följande avfall förtecknat
i bilagorna III och IV i enlighet med de skäl till invändningen som
anges i artikel 11.

B2020 och GE020 (glasavfall)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010 och GH013 (plastavfall i fast form)

B3020 (pappersavfall)
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B3140 (begagnade däck)

Y46

Y47

A1010 och A1030 (endast de strecksatser som hänvisar till
arsenik och kvicksilver)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (endast tillämpligt på polyklorerade naftalener [PCN])

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

Med undantag för glasavfall, pappersavfall och begagnade däck
kan denna period förlängas längst till och med den 31 december
2012 enligt förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/EG.

Genom undantag från artikel 12 får de behöriga myndigheterna
fram till och med den 31 december 2012 invända mot
avfallstransporter till Polen i enlighet med de skäl till invänd-
ningar som anges i artikel 11 avseende

a) följande avfall för återvinning enligt bilaga IV:

A2050

A3030

A3180, utom polyklorerade naftalener (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

och av

b) avfall för återvinning som inte anges i bilagorna.

Genom undantag från artikel 12 skall de behöriga myndighe-
terna invända mot avfallstransporter för återvinning enligt
bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall
som inte anges i bilagorna när destinationen är en anläggning
som beviljats tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i
direktiv 96/61/EG under den period det tillfälliga undantaget är
tillämpligt för anläggningen i fråga.

3. Fram till och med den 31 december 2011 skall alla
avfallstransporter till Slovakien för återvinning enligt
bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall
som inte anges i bilagorna omfattas av förfarandet för skriftlig
förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet
med avdelning II.

Genom undantag från artikel 12 skall de behöriga myndighe-
terna invända mot transporter för återvinning av avfall enligt
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bilagorna III och IV och avfallstransporter för återvinning som
inte anges i bilagorna när destinationen är en anläggning som
beviljats tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i rådets
direktiv 94/67/EG (1) och direktiv 96/61/EG, Europaparlamentets
och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om
förbränning av avfall (2) och Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning
av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbrän-
ningsanläggningar (3) under den period det tillfälliga undantaget
är tillämpligt för anläggningen i fråga.

4. Fram till och med den 31 december 2014 skall alla de
avfallstransporter till Bulgarien för återvinning som förtecknas i
bilaga III omfattas av förfarandet för skriftlig förhandsanmälan
och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet med avdelning II.

Genom undantag från artikel 12 får de bulgariska behöriga
myndigheterna fram till och med den 31 december 2009
invända mot transporter till Bulgarien för återvinning av följande
avfall, förtecknat i bilagorna III och IV, i enlighet med de skäl till
invändningen som anges i artikel 11:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 och A1030 (endast de strecksatser som hänvisar till
arsenik och kvicksilver)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (endast tillämpligt på polyklorerade naftalener [PCN])

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

Denna period får förlängas längst till och med den 31 december
2012 i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/
EG.

Genom undantag från artikel 12 får de bulgariska behöriga
myndigheterna fram till och med den 31 december 2009
invända mot avfallstransporter till Bulgarien i enlighet med de
skäl till invändningar som anges i artikel 11 avseende

a) följande avfall för återvinning enligt bilaga IV:

A2050

A3030

A3180, utom polyklorerade naftalener (PCN)

A3190
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A4110

A4120

RB020

och

b) avfall för återvinning som inte anges i bilagorna.

Genom undantag från artikel 12 skall de bulgariska behöriga
myndigheterna invända mot avfallstransporter för återvinning
enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av
avfall som inte anges i bilagorna när destinationen är en
anläggning som beviljats tillfälligt undantag från vissa bestäm-
melser i direktiv 96/61/EG eller direktiv 2001/80/EG under den
period då det tillfälliga undantaget är tillämpligt för anläggningen
i fråga.

5. Fram till och med den 31 december 2015 skall alla
avfallstransporter till Rumänien för återvinning enligt bilaga III
omfattas av förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och
skriftligt förhandsgodkännande i enlighet med avdelning II.

Genom undantag från artikel 12 får de rumänska behöriga
myndigheterna fram till och med den 31 december 2011 invända
mot transporter till Rumänien för återvinning av följande avfall
förtecknat i bilagorna III och IV, i enlighet med de skäl till
invändningen som anges i artikel 11:

B2070

B2100, utom aluminiumoxidavfall

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 och A1030 (endast de strecksatser som hänvisar till
arsenik, kvicksilver och tallium)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180 (endast tillämpligt på polyklorerade naftalener [PCN])

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150
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Denna period kan förlängas längst till och med den 31 december
2015 enligt förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/EG.

Genom undantag från artikel 12 får de rumänska behöriga
myndigheterna fram till och med den 31 december 2011 invända
mot avfallstransporter till Rumänien, i enlighet med de skäl till
invändningar som anges i artikel 11 avseende

a) följande avfall för återvinning i enlighet med bilaga IV:

A2050

A3030

A3180, utom polyklorerade naftalener (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

och

b) avfall för återvinning som inte anges i bilagorna.

Denna period kan förlängas längst till och med den 31 december
2015 i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/
EG.

Genom undantag från artikel 12 skall de rumänska behöriga
myndigheterna invända mot avfallstransporter för återvinning
enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av
avfall som inte anges i bilagorna när destinationen är en
anläggning som beviljats tillfälligt undantag från vissa bestäm-
melser i direktiv 96/61/EG, direktiv 2000/76/EG eller direktiv
2001/80/EG under den period det tillfälliga undantaget är
tillämpligt för anläggningen i fråga.

6. När hänvisningar görs i denna artikel till avdelning II vad
avser avfall förtecknat i bilaga III skall inte artiklarna 3.2 och 4.5
andra stycket samt artiklarna 6, 11, 22, 23, 24, 25 och 31 vara
tillämpliga.

Artikel 64

Ikraftträdande och tillämpning

1. Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall börja tillämpas den 12 juli 2007.

2. Om dagen för Bulgariens eller Rumäniens anslutning skulle
bli senare än den tillämpningsdag som anges i punkt 1 skall,
genom undantag från punkt 1 i denna artikel, artikel 63.4 och
63.5 tillämpas från och med anslutningsdagen.

3. Efter överenskommelse med de berörda medlemsstaterna får
artikel 26.4 tillämpas före den 12 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 14 juni 2006.

På Europaparlamentets vägnar
J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar
H. WINKLER
Ordförande
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BILAGA IA
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BILAGA IB
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Förteckning över de förkortningar som används i transportdokumentet
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BILAGA IC

SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR ATT FYLLA I ANMÄLNINGSDOKUMENTOCH TRANSPORTDOKUMENT
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BILAGA II

INFORMATION OCH DOKUMENTATION OM ANMÄLAN

Del 1 INFORMATION SOM SKALL INFÖRAS I ELLER BIFOGAS ANMÄLAN

1. Anmälningsdokumentets serienummer eller annan vedertagen identifikationsbeteckning och det totala antalet
planerade transporter.

2. Anmälarens namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e‑postadress, registreringsnummer och kontaktperson.

3. Om anmälaren inte är producent: Producentens namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e‑postadress och
kontaktperson.

4. Handlarens eller mäklarens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e‑postadress och kontaktperson om
anmälaren har bemyndigat honom/henne i enlighet med artikel 2.15.

5. Återvinnings- eller bortskaffningsanläggningens namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress,
registreringsnummer, kontaktperson, vilka metoder som tillämpats och eventuell status som förhandsgodkänd i
enlighet med artikel 14.

Om avfallet är avsett för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, skall liknande uppgifter om
alla anläggningar där den planerade behandlingen i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, eller slutlig
återvinning eller slutligt bortskaffande planeras äga rum, anges.

Om återvinnings- eller bortskaffningsanläggningen omfattas av förteckningen för kategori 5 i bilaga I till
direktiv 96/61/EG skall detta styrkas (till exempel genom ett intyg om att ett sådant intyg finns) att ett giltigt
tillstånd har utfärdats i enlighet med artiklarna 4 och 5 i det direktivet.

6. Mottagarens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e‑postadress, registreringsnummer och
kontaktperson.

7. Namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e‑postadress, registreringsnummer och kontaktperson för
planerad transportör och/eller dennes företrädare.

8. Avsändarland och berörd behörig myndighet.

9. Transitländer och berörda behöriga myndigheter.

10. Mottagarland och berörd behörig myndighet.

11. Enstaka eller generell anmälan. Om gemensam anmälan tillämpas, v.g. ange giltighetsperiod.

12. Planerat datum för inledande av transporten/transporterna.

13. Planerat transportmedel.

14. Planerad transportväg (utförsel- och införselpunkter i varje berört land, inbegripet tullkontor för införsel och/
eller utförsel och/eller export från gemenskapen) samt planerad rutt (väg mellan utförsel- och inför-
selpunkterna), inbegripet eventuella alternativ, även under oförutsedda omständigheter.

15. Bevis för att transportören/transportörerna är registrerade för avfallstransporter (till exempel genom ett intyg
om att sådant finns).

16. Angivande av avfallsslag på lämplig förteckning, samt uppgifter om avfallets källa, egenskaper, sammansättning
och eventuella farliga egenskaper. Om avfallet härstammar från olika källor skall en detaljerad inventering av
avfallet ges.

17. Beräknade största och minsta mängd.

18. Planerad förpackningstyp.
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19. Redogörelse för återvinnings‑ eller bortskaffningsåtgärderna enligt bilaga IIA och IIB till direktiv 2006/12/EG.

20. Om avfallet är avsett för återvinning:

a) Den planerade metoden för bortskaffande av den icke återvinningsbara delen av avfallet efter återvinning.

b) Mängden återvunnet material i förhållande till icke återvinningsbart avfall.

c) Det uppskattade värdet av det återvunna materialet.

d) Kostnaderna för återvinning och för bortskaffande av den icke återvinningsbara delen av avfallet.

21. Bevis på att ansvarsförsäkring har tecknats för skador på tredje part (till exempel genom ett intyg om att sådant
finns).

22. Bevis på att ett rättsligt bindande avtal (eller ett intyg om att sådant finns) mellan anmälaren och mottagaren
om återvinning eller bortskaffande av avfallet har ingåtts och har verkan vid tidpunkten för anmälan, enligt
kraven i artikel 4.4 andra stycket och artikel 5.

23. En kopia av avtalet eller bevis på att sådant finns (eller ett intyg om att sådant finns) mellan producenten, den
nya producenten eller insamlaren och mäklaren eller handlaren, om mäklaren eller handlaren agerar anmälare.

24. Bevis på att en ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring (eller ett intyg om att sådant finns om den
behöriga myndigheten tillåter detta) har ställts respektive tecknats och har verkan vid tidpunkten för anmälan
eller, om den behöriga myndigheten som godkänner den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkring
tillåter detta, senast när transporten inleds, i enlighet med kraven i artikel 4.5 andra stycket och artikel 6.

25. Anmälarens intyg om att alla uppgifter är fullständiga och korrekta.

26. Om anmälaren inte är producent i enlighet med artikel 2.15 a i, skall anmälaren se till att producenten eller
någon av de personer som anges i artikel 2.15 a ii eller 2.15 a iii också undertecknar det anmälningsdokument
som anges i bilaga IA, om så är genomförbart.

Del 2 INFORMATION SOM SKALL INFÖRAS I ELLER BIFOGAS TRANSPORTDOKUMENTET

Alla uppgifter som anges i avsnitt 1 ovan skall införas, uppdaterade i enlighet med nedanstående punkter, och annan
specificerad information:

1. Transporternas serienummer/totalt antal transporter.

2. Datum då transporten inleds.

3. Transportmedel.

4. Transportörens/transportörernas namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e‑postadress.

5. Planerad transportväg (utförsel- och införselpunkter i varje berört land, inbegripet tullkontor för införsel och/
eller utförsel och/eller export från gemenskapen) samt rutt (väg mellan utförsel- och införselpunkterna),
inbegripet eventuella alternativ, även under oförutsedda omständigheter.

6. Mängder.

7. Förpackningstyp.

8. Eventuella särskilda säkerhetsåtgärder som transportören eller transportörerna skall vidta.

9. Anmälarens försäkran att alla nödvändiga godkännanden har erhållits från de behöriga myndigheterna i de
berörda länderna. Denna försäkran måste vara undertecknad av anmälaren.

10. Relevanta underskrifter för varje överföring av ansvar.
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Del 3 YTTERLIGARE INFORMATION OCH DOKUMENTATION SOM DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA
KAN BEGÄRA

1. Typ och giltighetstid för det tillstånd enligt vilket anläggningen för återvinning eller bortskaffande drivs.

2. Kopia av det tillstånd som har utfärdats i enlighet med artiklarna 4 och 5 i direktiv 96/61/EG.

3. Uppgifter om åtgärder som måste vidtas för att garantera transportsäkerhet.

4. Transportavstånd mellan anmälaren och anläggningen, inbegripet eventuella alternativa sträckor, även under
oförutsedda omständigheter, och, i det fall det är fråga om intermodala transporter, den plats där omlastningen
kommer att äga rum.

5. Uppgifter om kostnader för transport mellan anmälaren och anläggningen.

6. Kopia av transportörens eller transportörernas registrering för avfallstransport.

7. Kemisk analys av avfallets sammansättning.

8. Beskrivning av hur avfallet produceras (produktionsprocess).

9. Beskrivning av hur avfallet bearbetas i mottagningsanläggningen.

10. Ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring eller kopia av någon av dessa.

11. Uppgifter om hur den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkringar enligt artikel 4.5 andra stycket
och artikel 6 beräknas.

12. Kopia av de avtal som anges i punkterna 22 och 23 i del 1.

13. Kopia av försäkringsbrevet avseende ansvarsförsäkring för skador på tredje part.

14. Eventuella andra uppgifter som är relevanta för bedömningen av anmälan i enlighet med denna förordning och
nationell lagstiftning.
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BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER AVFALLSSLAG SOM OMFATTAS AV DET ALLMÄNNA INFORMATIONSKRAVET
ENLIGT ARTIKEL 18

(DEN ”GRÖNA” AVFALLSFÖRTECKNINGEN) (1)

Oberoende av huruvida avfallsslagen anges i denna förteckning kan det hända att de inte omfattas av det allmänna
informationskravet enligt artikel 18 att de skall åtföljas av vissa uppgifter, om de är förorenade av annat material i ett omfång
som

a) ökar de risker som förknippas med avfallsslaget tillräckligt för att de skall komma att omfattas av förfarandet med
skriftlig förhandsanmälan och skriftligt tillstånd, utgående från de farliga egenskaper som anges i bilaga III till
direktiv 91/689/EEG, eller

b) omöjliggör återvinning av avfallet på ett miljöriktigt sätt.

Del I

Följande avfallsslag skall omfattas av det allmänna informationskravet enligt artikel 18:

Avfall som omfattas av bilaga IX till Baselkonventionen (2).

För denna förordnings syfte skall följande gälla:

a) Alla hänvisningar till förteckning A i bilaga IX till Baselkonventionen skall anses vara en hänvisning till bilaga IV till
denna förordning.

b) I Baselkonventionens kod B1020 omfattar uttrycket ”i styckeform” alla metalliska, icke‑spridbara (3) former av det
skrot som förtecknas där.

c) Den del av Baselkonventionens kod B1100 som berör ”slagg från bearbetning av koppar” osv. skall inte gälla. I stället
gäller (OECD‑)kod GB040 i del II.

d) Baselkonventionens kod B1110 skall inte gälla. I stället gäller (OECD‑)koderna GC010 och GC020 i del II.

e) Baselkonventionens kod B2050 skall inte gälla. I stället gäller (OECD‑)kod GG040 i del II.

f) Hänvisningen till avfall av fluorerade polymerer i Baselkonventionens kod B3010 skall anses omfatta polymerer och
sampolymerer av fluorerad etylen (PTFE).

Del II

Följande avfallsslag skall också omfattas av det allmänna informationskravet enligt artikel 18:

Metallhaltigt avfall från smältning och raffinering av metaller

GB040 7112

262030

262090

Slagg från bearbetning av ädelmetaller och koppar för vidare förädling
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Annat metallhaltigt avfall

GC010 Elektrisk utrustning som endast består av metaller och legeringar
GC020 Elektroniskt avfall (t.ex. kretskort, elektroniska komponenter och tråd) och tillvaratagna

elektroniska komponenter som lämpar sig för återvinning av metaller och ädelmetaller
GC030 ex 890800 Fartyg och andra flytande materiel avsedda för upphuggning, noggrant tömda på all last och

andra material som uppkommit i samband med fartygets drift och som kan klassificeras som
farligt ämne eller avfall

GC050 Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (FCC) (t.ex. aluminiumoxid,
zeolit)

Glasavfall i icke-spridbar form

GE020 ex 7001

ex 701939

Glasfiberavfall

Keramiskt avfall i icke-spridbar form

GF010 Avfall av keramiska produkter, som är keramiskt brända efter formning, inbegripet keramiska
behållare (före och/eller efter användning)

Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och organiska material

GG030 ex 2621 Bottenaska och slagg från koleldade kraftverk
GG040 ex 2621 Flygaska från koleldade kraftverk

Plastavfall i fast form

GH013 391530

ex 390410-40

Vinylkloridpolymerer

Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning

GN010 ex 050200 Avfall av borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning
GN020 ex 050300 Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag
GN030 ex 050590 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar

(även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i
konserverande syfte men inte vidare bearbetade
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BILAGA III A

BLANDNINGAR AV TVÅ ELLER FLER AVFALLSSLAG I BILAGA III SOM INTE ÄR KLASSIFICERADE UNDER
EN ENDA RUBRIK ENLIGT ARTIKEL 3.2

BILAGA IIIB

YTTERLIGARE GRÖNT AVFALL SOM SKALL INFÖRAS I BERÖRDA BILAGOR TILL BASELKONVENTIONEN
ELLER OECD-BESLUTET ENLIGT ARTIKEL 58.1 B
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BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER AVFALLSSLAG SOM OMFATTAS AV FÖRFARANDET MED SKRIFTLIG
FÖRHANDSANMÄLAN OCH SKRIFTLIGT FÖRHANDSGODKÄNNANDE (DEN ”GULA”

AVFALLSFÖRTECKNINGEN) (1)

Del I

Följande avfallsslag skall omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande:

Avfall som omfattas av bilagorna II och VIII till Baselkonventionen (2).

För denna förordnings syfte skall följande gälla:

a) Alla hänvisningar till förteckning B i bilaga VIII till Baselkonventionen skall anses vara en hänvisning till bilaga III till
denna förordning.

b) I Baselkonventionens kod A1010 skall uttrycket ”dock inte sådant avfall som särskilt anges i förteckning B (bilaga IX)”
anses hänvisa både till Baselkonventionens kod B1020 och anmärkningen till B1020 i del I b bilaga III till denna
förordning.

c) Baselkonventionens koder A1180 och A2060 skall inte gälla. I stället gäller OECD-koderna GC010, GC020
och GG040 i del II i bilaga III i förekommande fall.

d) Baselkonventionens kod A4050 omfattar även förbrukade infodringar från aluminiumsmältning, eftersom de
innehåller Y33 oorganiska cyanider. Om cyaniderna har brutits ned skall de förbrukade infodringarna hänföras till
kod AB120 i del II, eftersom de innehåller Y32 oorganiska fluorföreningar med undantag för kalciumfluorid.

Del II

Följande avfallsslag skall också omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande:

Metallhaltigt avfall

AA010 261900 Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning (3)

AA060 262050 Aska och rester av vanadin (3)

AA190 810420ex 810430 Avfall och skrot av magnesium som är lättantändligt, pyrofort eller som vid kontakt
med vatten avger lättantändliga gaser i farliga mängder

Avfall innehållande huvudsakligen oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och organiska ämnen

AB030 Avfall från icke cyanidbaserade system som uppkommer vid ytbehandling av metaller

AB070 Sand som använts vid gjutprocesser

AB120 ex 281290ex 3824 Oorganiska halogenidföreningar som inte anges någon annanstans

AB130 Förbrukad blästringssand

AB150 ex 382490 Oraffinerad kalciumsulfit och kalciumsulfat från avsvavling av rökgaser

Avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska ämnen

AC060 ex 381900 Hydraulolja

AC070 ex 381900 Bromsvätska

AC080 ex 382000 Frostskyddsvätska

AC150 Klorfluorkarboner

AC160 Haloner
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(1) Denna förteckning härrör från OECD-beslutet, tillägg 4.
(2) Bilaga VIII till Baselkonventionen har införts i förteckning A i del 1 i bilaga V till denna förordning. Bilaga II till Baselkonventionen

innehåller följande koder: Y46 Hushållsavfall, såvida det inte finns klassificerat på lämpligt sätt under en enda rubrik i bilaga III. Y47
Restprodukter som uppstår genom förbränning av hushållsavfall.

(3) Denna post omfattar avfall i form av aska, rester, slagg, ogranulerad slagg, avdraget material, glödspån, stoft, pulver, slam och kakor,
såvida materialet inte förtecknas någon annanstans.



AC170 ex 440310 Behandlat kork- och träavfall
AC250 Ytaktiva ämnen (tensider)
AC260 ex 3101 Flytande svingödsel, exkrementer
AC270 Avloppsslam

Avfall som kan innehålla antingen oorganiska eller organiska beståndsdelar

AD090 ex 382490 Avfall från framställning, tillredning och användning av reprografiska och fotografiska
kemikalier och material, som inte anges någon annanstans

AD100 Avfall från icke cyanidbaserade system vilket uppkommer vid ytbehandling av plaster
AD120 ex 391400ex 3915 Jonbytarhartser
AD150 Naturligt förekommande organiska material som används som filtreringsmaterial (t.ex.

biofilter)

Avfall med främst oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och organiska material

RB020 ex 6815 Keramiskt baserade fibrer med fysikaliskt-kemiska egenskaper motsvarande asbest-
fibrer
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BILAGA IVA

AVFALL SOM ANGES I BILAGA III MEN SOM OMFATTAS AV FÖRFARANDET MED SKRIFTLIG
FÖRHANDSANMÄLAN OCH SKRIFTLIGT FÖRHANDSGODKÄNNANDE (ARTIKEL 3.3)
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BILAGA V

AVFALL SOM OMFATTAS AV EXPORTFÖRBUD ENLIGT ARTIKEL 36

1. Denna bilaga gäller utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 91/689/EEG och 2006/12/EG.

2. Denna bilaga består av tre delar, varav delarna 2 och 3 endast gäller när del 1 inte är tillämplig. För att fastställa om ett
specifikt avfallsslag anges i denna bilaga måste man därför inledningsvis kontrollera om avfallet anges i del 1 i denna
bilaga, och om så inte är fallet därefter kontrollera om det anges i del 2, och, om så inte är fallet här heller, slutligen
kontrollera om det anges i del 3.

Del 1 är uppdelad i två underavdelningar: I förteckning A anges avfallsslag som klassas som farliga enligt artikel 1.1 a i
Baselkonventionen och som därför omfattas av exportförbud, och i förteckning B anges avfallsslag som inte omfattas
av artikel 1.1 a i Baselkonventionen och därför inte omfattas av exportförbudet.

Om ett avfallsslag anges i del 1 måste man alltså kontrollera om det förekommer i förteckning A eller B. Endast i de
fall ett avfallsslag varken förekommer i förteckning A eller B i del 1 måste man kontrollera om det antingen anges
bland det farliga avfallet i del 2 (dvs. avfallsslag märkta med en asterisk) eller i del 3 och om så är fallet omfattas det av
exportförbudet.

3. Avfallsslag som förekommer i förteckning B i del 1 eller som tillhör typen icke-farligt avfall i del 2 (dvs. avfallsslag som
inte betecknas med en asterisk) omfattas av exportförbudet om de är förorenade av annat material i en omfattning
som

a) ökar de risker som förknippas med avfallet tillräckligt för att avfallet skall komma att omfattas av förfarandet
med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande, med beaktande av de farliga egenskaper
som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG eller

b) omöjliggör återvinning av avfallet på ett miljöriktigt sätt.

Del 1 (1)

Förteckning A (Bilaga VIII till Baselkonventionen)

A1 METALLAVFALL OCH METALLHALTIGT AVFALL

A1010 Metallavfall och avfall bestående av legeringar av något av följande:

— Antimon

— Arsenik

— Beryllium

— Kadmium

— Bly

— Kvicksilver

— Selen

— Tellur

— Tallium

Dock inte sådant avfall som särskilt anges i förteckning B.

12.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 190/55

(1) Hänvisningar till bilagorna I, III och IV i förteckningarna A och B avser bilagor till Baselkonventionen.



A1020 Avfall som innehåller eller förorenats med något av följande, dock inte metallavfall i massiv form:

— Antimon, antimonföreningar

— Beryllium, berylliumföreningar

— Kadmium, kadmiumföreningar

— Bly, blyföreningar

— Selen, selenföreningar

— Tellur, tellurföreningar

A1030 Avfall som innehåller eller förorenats med något av följande:

— Arsenik, arsenikföreningar

— Kvicksilver, kvicksilverföreningar

— Tallium, talliumföreningar

A1040 Avfall bestående av något av följande:

— Metallkarbonyler

— Sexvärda kromföreningar

A1050 Galvaniskt slam

A1060 Vätskor från metallbetning

A1070 Urlakningsrester från zinkframställning, stoft och slam såsom jarosit, hematit osv.

A1080 Avfall av zinkrester som inte anges i förteckning B, innehållande bly och kadmium i tillräckliga halter för att
omfattas av bilaga III

A1090 Aska från förbränning av isolerad koppartråd

A1100 Stoft eller rester från rening av gas i kopparsmältverk

A1110 Förbrukad elektrolyt från elektrolytisk raffinering och utvinning av koppar

A1120 Avfall av slam, utom anodslam från rening av elektrolyt vid elektrolytisk raffinering och utvinning av koppar

A1130 Förbrukad etsningsvätska innehållande upplöst koppar

A1140 Förbrukade kopparklorid‑ och kopparcyanidkatalysatorer

A1150 Aska innehållande ädelmetall från förbränning av kretskort, som inte anges i förteckning B (1)

A1160 Förbrukade blybatterier, hela eller krossade

A1170 Osorterade förbrukade batterier, med undantag av blandningar bestående endast av batterier som anges i
förteckning B. Förbrukade batterier som inte anges i förteckning B innehållande beståndsdelar som anges i bilaga I
i en utsträckning som gör dem farliga
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(1) Det skall noteras att det i motsvarande post i förteckning B (B1160) inte anges några undantag.



A1180 Avfall eller skrot av elektrisk eller elektronisk apparatur (1) som innehåller komponenter såsom ackumulatorer och
andra batterier som anges i förteckning A, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas och
PCB‑kondensatorer, eller som förorenats med beståndsdelar som anges i bilaga I (t.ex. kadmium, kvicksilver, bly,
polyklorerade bifenyler) i en utsträckning som innebär att det har någon av de egenskaper som anges i bilaga III
(se motsvarande post i förteckning B, B1110) (2)

A1190 Avfall av metallkablar som är belagda eller isolerade med plast som innehåller eller är förorenade med
stenkolstjära, PCB (3), bly, kadmium, andra organohalogena föreningar eller andra beståndsdelar som anges i
bilaga I, i den mån de uppvisar egenskaper enligt bilaga III

A2 AVFALL INNEHÅLLANDE HUVUDSAKLIGEN OORGANISKA BESTÅNDSDELAR SOM KAN INNEHÅLLA
METALLER OCH ORGANISKA ÄMNEN

A2010 Glasavfall från katodstrålerör och annat aktiverat glas

A2020 Avfall av oorganiska fluorföreningar i form av vätska eller slam, med undantag av sådant avfall som anges i
förteckning B

A2030 Förbrukade katalysatorer, med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B

A2040 Avfall av gips från kemiska industriprocesser innehållande beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning
som gör att det uppvisar sådana farliga egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning B,
B2080)

A2050 Avfall av asbest (stoft och fibrer)

A2060 Flygaska från koleldade förbränningsanläggningar innehållande ämnen som anges i bilaga I i tillräckliga halter för
att den skall uppvisa egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning B, B2050)

A3 AVFALL INNEHÅLLANDE HUVUDSAKLIGEN ORGANISKA BESTÅNDSDELAR SOM KAN INNEHÅLLA
METALLER OCH OORGANISKA ÄMNEN

A3010 Avfall från framställning eller bearbetning av petroleumkoks och petroleumbitumen

A3020 Avfall av mineraloljor som är oanvändbara för sitt ursprungliga ändamål

A3030 Avfall som innehåller, består av eller förorenats med blyhaltigt slam av antiknackningsmedel

A3040 Förbrukade värmeöverföringsvätskor

A3050 Avfall från framställning, formulering och användning av hartser, latex, mjukgörare och lim/bindemedel, med
undantag av sådant avfall som anges i förteckning B (se motsvarande post i förteckning B, B4020)

A3060 Avfall av nitrocellulosa

A3070 Avfall av fenoler, fenolföreningar, inbegripet klorfenol i form av vätska eller slam

A3080 Avfall av etrar, med undantag av sådana som anges i förteckning B

A3090 Avfall av stoft, aska, slam och pulver av läder som innehåller sexvärda kromföreningar eller biocider (se
motsvarande post i förteckning B, B3100)

A3100 Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror och som innehåller
sexvärda kromföreningar eller biocider (se motsvarande post i förteckning B, B3090)
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(3) Med en PCB-halt på 50 mg/kg eller mer.



A3110 Avfall från skinnberedning som innehåller sexvärda kromföreningar, biocider eller smittförande ämnen (se
motsvarande post i förteckning B, B3110)

A3120 Den lätta fraktionen från fragmentering (fluff)

A3130 Avfall av organiska fosforföreningar

A3140 Avfall av icke‑halogenerade organiska lösningsmedel, med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B

A3150 Avfall av halogenerade organiska lösningsmedel

A3160 Avfall av halogenerade och icke‑halogenerade, ej vattenhaltiga destillationsrester från återvinning av organiska
lösningsmedel

A3170 Avfall från produktion av alifatiska halogenerade kolväten (som klormetan, dikloretan, vinylkorid, vinylidenklorid,
allylklorid och epiklorhydrin)

A3180 Avfall, ämnen och produkter som innehåller, består av eller förorenats med polyklorerade bifenyler (PCB),
polyklorerade terfenyler (PCT), polyklorerade naftalener (PCN), polybromerade bifenyler (PBB) eller andra
polybromerade analoger till dessa föreningar, i en halt på 50 mg/kg eller mer (1)

A3190 Tjärhaltiga restprodukter (med undantag av varmasfalt) från raffinering, destillation och pyrolys av organiskt
material

A3200 Bituminösa material (asfaltavfall) från vägbyggnad och vägunderhåll, innehållande tjära (se motsvarande post i
förteckning B, B2130)

A4 AVFALL SOM KAN INNEHÅLLA ANTINGEN OORGANISKA ELLER ORGANISKA BESTÅNDSDELAR

A4010 Avfall från framställning, beredning och användning av farmaceutiska produkter, med undantag av sådant avfall
som anges i förteckning B

A4020 Kliniskt avfall och liknande, dvs. avfall från medicinsk verksamhet, sjukvårds‑, tandläkar‑, veterinärverksamhet
och liknande verksamhet samt avfall som uppkommer på sjukhus eller andra institutioner vid undersökning eller
behandling av patienter eller under forskningsprojekt

A4030 Avfall från framställning, formulering och användning av biocider och fytofarmaceutiska produkter, inbegripet
bekämpningsmedel och herbicider som inte överensstämmer med specifikationen eller är för gamla (2) eller
olämpliga för sitt ursprungliga ändamål

A4040 Avfall från tillverkning, formulering och användning av träimpregneringsmedel (3)

A4050 Avfall som innehåller, består av eller är förorenat med något av följande:

— Oorganiska cyanider, med undantag av ädelmetallhaltiga rester i fast form som innehåller spår av
oorganiska cyanider

— Organiska cyanider

A4060 Blandningar och emulsioner av spilloljor/vatten och kolväten/vatten

A4070 Avfall från framställning, formulering och användning av tryckfärger, färgämnen, pigment, målarfärger, lacker och
fernissa, med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B (se motsvarande post i förteckning B, B4010)

A4080 Avfall med explosiva egenskaper (med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B)

A4090 Andra sura och basiska lösningar än de som anges i motsvarande post i förteckning B (se motsvarande post i
förteckning B, B2120)
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(1) 50 mg/kg anses internationellt sett vara en lämplig halt för allt avfall. I många enskilda länder har det dock fastställts lägre gränsvärden (t.
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(2) Med ”för gamla” menas att de inte använts inom den period som rekommenderas av tillverkaren.
(3) I denna post ingår inte trä som behandlats med träimpregneringsmedel.



A4100 Avfall från rening av luftutsläpp från industriella processer, med undantag av sådant avfall som anges i förteckning
B

A4110 Avfall som innehåller, består av eller är förorenat med något av följande:

— Polyklorerade dibensofuraner

— Polyklorerade dibensodioxiner

A4120 Avfall som innehåller, består av eller förorenats med peroxider

A4130 Förorenade förpackningar och behållare innehållande ämnen som anges i bilaga I i tillräckliga koncentrationer för
att de skall uppvisa sådana farliga egenskaper som anges i bilaga III

A4140 Avfall som består av eller innehåller kemikalier som inte överensstämmer med specifikationerna eller som är för
gamla (1) och som motsvarar kategorierna i bilaga I och uppvisar sådana farliga egenskaper som anges i bilaga III

A4150 Avfall av kemiska ämnen från forsknings‑, utvecklings‑ eller undervisningsverksamhet som inte är identifierade
och/eller är nya och vars effekter på människors hälsa eller miljön inte är kända

A4160 Förbrukat aktivt kol som inte anges i förteckning B (se motsvarande post i förteckning B, B2060)

Förteckning B (Bilaga IX till Baselkonventionen)

B1 METALLAVFALL OCH METALLHALTIGT AVFALL

B1010 Avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke‑spridbar form:

— Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

— Skrot av järn eller stål

— Skrot av koppar

— Skrot av nickel

— Skrot av aluminium

— Skrot av zink

— Skrot av tenn

— Skrot av volfram

— Skrot av molybden

— Skrot av tantal

— Skrot av magnesium

— Skrot av kobolt

— Skrot av vismut

— Skrot av titan

— Skrot av zirkonium

— Skrot av mangan

— Skrot av germanium

— Skrot av vanadin
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— Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

— Skrot av torium

— Skrot av sällsynta jordartsmetaller

— Skrot av krom

B1020 Rent, oförorenat metallskrot, även legeringar i styckeform (skivor, plåt, balkar, stänger osv.)

— Skrot av antimon

— Skrot av beryllium

— Skrot av kadmium

— Skrot av bly (med undantag av blybatterier)

— Skrot av selen

— Skrot av tellur

B1030 Förbrukat eldfast material innehållande metaller

B1031 Metallavfall av molybden, volfram, titan, tantal, niob och rhenium samt legeringar av dessa metaller i metallisk,
spridbar form (metallpulver), med undantag av sådant avfall som anges i förteckning A post A1050, galvaniskt
slam

B1040 Skrot från apparatur för elproduktion som inte förorenats med smörjolja, PCB eller PCT i en utsträckning som gör
det farligt

B1050 Tungfraktion av blandat icke-järnmetallskrot som inte innehåller ämnen som anges i bilaga I i tillräckliga halter för
att det skall uppvisa sådana egenskaper som anges i bilaga III (1)

B1060 Avfall av selen och tellur i metallisk, elementär form, även pulver

B1070 Avfall av koppar och kopparlegeringar i spridbar form, såvida det inte innehåller beståndsdelar som anges i
bilaga I i en utsträckning som gör att det uppvisar sådana egenskaper som anges i bilaga III

B1080 B1080 Aska och rester av zink, inbegripet rester av zinklegeringar i spridbar form, under förutsättning att de inte
innehåller beståndsdelar som anges i bilaga I i tillräckliga halter för att uppvisa sådana farliga egenskaper som
anges i bilaga III, och de inte uppvisar den farliga egenskapen H4.3 (2)

B1090 Förbrukade batterier som överensstämmer med en specifikation, dock inte bly-, kadmium‑ eller kvicksilverbatte-
rier

B1100 Metallhaltigt avfall från smältning och raffinering av metaller

— Hårdzink

— Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

— Toppdross (> 90 % Zn)

— Bottendross (> 92 % Zn)

— Dross från gjutning (> 85 % Zn)

— Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

— Avdragen zinkslagg (skimmings)

— Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg
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(1) Notera att även då föroreningshalten av ämnen som anges i bilaga I ursprungligen är låga kan senare processer, bland annat återvinning,
leda till att separata fraktioner innehåller betydligt högre halter av sådana ämnen.

(2) Zinkaskans status håller för närvarande på att undersökas och det finns en rekommendation från FN:s konferens om handel och
utveckling (UNCTAD) att aska av zink inte skall betraktas som farligt gods.



— Slagg från bearbetning av koppar för vidare bearbetning eller förädling som inte innehåller arsenik, bly eller
kadmium i en utsträckning som gör att det uppvisar sådana farliga egenskaper som anges i bilaga III

— Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

— Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

— Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

B1110 Elektrisk och elektronisk apparatur

— Elektronisk apparatur som endast består av metaller och legeringar

— Avfall eller skrot av elektrisk eller elektronisk apparatur (1) (även kretskort) som inte innehåller
komponenter såsom ackumulatorer och andra batterier som anges i förteckning A, kvicksilveromkopplare,
glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas och PCB‑kondensatorer, som inte förorenats med
beståndsdelar som anges i bilaga I (t.ex. kadmium, kvicksilver, bly, polyklorerade bifenyler) eller från vilket
dessa avlägsnats, i en utsträckning som innebär att det inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i
bilaga III (se motsvarande post i förteckning A, A1180)

— Elektrisk och elektronisk apparatur (även kretskort, elektroniska komponenter och tråd) avsedd för direkt
återanvändning (2) och inte för återvinning eller slutligt bortskaffande (3)

B1115 Avfall av metallkablar som är belagda eller isolerade med plast och som inte ingår i posten A1190 i förteckning A
med undantag för sådana som är avsedda för verksamhet enligt bilaga IVA eller någon annat bortskaffande som i
något skede inbegriper okontrollerade värmeprocesser, t.ex. öppen förbränning.

B1120 Förbrukade katalysatorer, med undantag av vätskor som används som katalysatorer, innehållande något av
följande:

— Övergångsmetaller, med undantag av katalysatoravfall (för-
brukade katalysatorer, katalysatorer i vätskeform eller andra
katalysatorer) i förteckning A

Skandium

Vanadin

Mangan

Kobolt

Koppar

Yttrium

Niob

Hafnium

Volfram

Titan

Krom

Järn

Nickel

Zink

Zirkonium

Molybden

Tantal

Rhenium

— Lantanider (sällsynta jordartsmetaller) Lantan

Praseodym

Samarium

Gadolinium

Dysprosium

Erbium

Ytterbium

Cerium

Neodym

Europium

Terbium

Holmium

Tulium

Lutetium

B1130 Rengjorda förbrukade ädelmetallkatalysatorer

B1140 Ädelmetallhaltiga rester i fast form innehållande spår av oorganiska cyanider

B1150 Avfall av ädelmetaller och legeringar (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver) i spridbar icke‑flytande
form i lämplig förpackning och med lämplig märkning

B1160 Aska innehållande ädelmetall från förbränning av kretskort (se motsvarande post i förteckning A, A1150)
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B1170 Aska innehållande ädelmetall från förbränning av fotografisk film

B1180 Avfall av fotografisk film som innehåller silverhalider och metalliskt silver

B1190 Avfall av fotografiskt papper som innehåller silverhalider och metalliskt silver

B1200 Granulerad slagg (slaggrus) från järn‑ och ståltillverkning

B1210 Slagg från järn‑ och ståltillverkning, även sådan slagg som används för framställning av titandioxid och vanadin

B1220 Slagg från zinkframställning, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (över 20 %) och bearbetad enligt industriella
specifikationer (t.ex. DIN 4301), huvudsakligen för byggändamål

B1230 Glödspån från järn‑ och ståltillverkning

B1240 Glödspån av kopparoxid B2

B1250 Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter

B2 AVFALL INNEHÅLLANDE HUVUDSAKLIGEN OORGANISKA BESTÅNDSDELAR SOM KAN INNEHÅLLA
METALLER OCH ORGANISKA ÄMNEN

B2010 Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form

— Avfall av naturlig grafit

— Avfall av skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt

— Glimmeravfall

— Avfall av leucit, nefelin och nefelinsyenit

— Avfall av fältspat

— Avfall av flusspat

— Fast kiselhaltigt avfall med undantag av avfall som används i gjutprocesser

B2020 Glasavfall i icke-spridbar form

— Krossglas och annat avfall och skrot av glas, med undantag av glas från katodstrålerör och annat aktiverat
glas

B2030 Keramiskt avfall i icke‑spridbar form

— Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)

— Keramiskt baserade fibrer, som inte anges eller ingår någon annanstans

B040 Annat avfall innehållande i huvudsak oorganiska beståndsdelar

— Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

— Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

— Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad
enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och
blästring

— Svavel i fast form

— Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

— Natrium-, kalium- och kalciumklorider

— Karborundum (kiselkarbid)
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— Krossad betong

— Glasavfall innehållande litium‑tantal och litium‑niob

B2050 Flygaska från koleldade förbränningsanläggningar, som inte ingår i förteckning A (se motsvarande post i
förteckning A, A2060)

B2060 Förbrukat aktivt kol som inte innehåller beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning som gör att det
omfattas av bilaga III, t.ex. kol som härrör från behandling av dricksvatten, processer inom livsmedelsindustrin
eller framställning av vitaminer (se motsvarande post i förteckning A, A4160)

B2070 Kalciumfluoridslam

B2080 Avfall av gips från kemiska industriprocesser som inte inbegrips i förteckning A (se motsvarande post i
förteckning A, A2040

B2090 Anodrester från framställning av stål och aluminium, av petroleumkoks eller petroleumbitumen och som
rengjorts så att de motsvarar industriella specifikationer (med undantag av anodrester från kloralkalielektrolys och
metallurgi)

B2100 Aluminiumhydroxid‑ eller aluminiumoxidavfall och restprodukter från framställning av aluminiumoxid, med
undantag av sådant material som används för rening av gaser, flockning eller filtrering

B2110 Rester av bauxit (rött slam) (pH justerat till ett värde under 11,5)

B2120 Avfall av sura och basiska lösningar med ett pH‑värde högre än 2 och lägre än 11,5, som inte är frätande eller på
annat sätt farliga (se motsvarande post i förteckning A, A4090)

B2130 Bituminösa material (asfaltavfall) från vägbyggnad och vägunderhåll, ej innehållande tjära (1) (se motsvarande post
i förteckning A, A3200)

B3 AVFALL INNEHÅLLANDE HUVUDSAKLIGEN ORGANISKA BESTÅNDSDELAR SOM KAN INNEHÅLLA
METALLER OCH OORGANISKA ÄMNEN

B3010 Plastavfall i fast form

Följande plastmaterial eller en blandning av dessa framställda enligt specifikation, under förutsättning att de inte
blandas med annat avfall

— Plastskrot av icke‑halogenerade polymerer och sampolymerer, inbegripet men inte begränsat till (2)

— eten

— styren

— polypropen

— polyetentereftalat

— akrylnitril

— butadien

— polyacetaler

— polyamider

— polybutentereftalat

— polykarbonater

— polyetrar

— polyfenylsulfider
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— akrylpolymerer

— alkaner C10‑C13 (mjukgörare)

— polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

— polysiloxaner

— polymetylmetakrylat

— polyvinylalkohol

— polyvinylbutyral

— polyvinylacetat

— Härdade hartser eller kondensationsprodukter, inbegripet

— ureaformaldehydhartser

— fenolformaldehydhartser

— melaminformaldehydhartser

— epoxihartser

— alkydhartser

— polyamider

— Följande avfall av fluorerade polymerer (1):

— fluor-eten-propen (FEP)

— perfluoralkoxyalkan

— tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

— tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

— polyvinylfluorid (PVF)

— polyvinylidenfluorid (PVDF)

B3020 Avfall av papper, kartong och pappersprodukter

Följande ämnen, under förutsättning att de inte blandats med farligt avfall:

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong

— av oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong

— av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

— av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och
liknande tryckalster)

— annat, inbegripet men inte begränsat till

1. laminerad kartong

2. osorterat skrot

L 190/64 SV Europeiska unionens officiella tidning 12.7.2006

(1) — Konsumtionsavfall ingår inte i denna post.
— Avfallet skall inte blandas.
— Hänsyn skall tas till problem som följer av förbränning i det fria.



B3030 Textilavfall

Följande ämnen som framställts enligt specifikation, under förutsättning att de inte blandas med annat avfall:

— Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och
riven lump)

— Okardat och okammat

— Annat

— Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet avfall och riven lump

— Kamavfall av ull eller fina djurhår

— Annat avfall av ull eller fina djurhår

— Avfall av grova djurhår

— Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

— Garnavfall (inbegripet trådavfall)

— Rivet avfall och riven lump

— Annat

— Blånor och avfall av lin

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute och andra bastfibrer för
textilt ändamål (med undantag av lin, hampa och rami)

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal och andra textilfibrer från
växter av släktet Agave

— Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av kokosfibrer

— Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av abaca (manillahampa
eller Musa textilis Nee)

— Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av rami och andra
växtfibrer, som inte anges någon annanstans

— Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

— av syntetfibrer

— av regenatfibrer

— Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

— Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och
kablar av textil som är

— sorterade

— av annat slag

B3035 Avfall från golvbeklädnad i textil, mattor

B3040 Gummiavfall

Följande ämnen under förutsättning att de inte blandas med annat avfall:

— Avfall och skrot av hårdgummi (t.ex. ebonit)

— Annat avfall av gummi (med undantag av sådant avfall som anges någon annanstans)
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B3050 Obehandlat avfall av kork och trä

— Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

— Korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork

B3060 Avfall från agrara livsmedelsindustrier, under förutsättning att det inte är smittsamt

— Avfall från framställning av vin

— Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som
används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar

— Ullfett: återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller
vegetabiliska vaxer

— Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller
befriade från gelatin

— Fiskavfall

— Kakaoskal och annat kakaoavfall

— Avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som uppfyller nationella och
internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

B3065 Avfall av ätbara fetter och oljor av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung (t.ex. frityroljor), förutsatt att de inte
uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III

B3070 Följande avfall:

— Avfall av människohår

— Halmavfall

— Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

B3080 Avklipp och annat avfall samt skrot av gummi

B3090 Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror, med undantag av
läderslam, som inte innehåller sexvärda kromföreningar och biocider (se motsvarande post i förteckning A,
A3100)

B3100 Stoft, aska, slam och pulver av läder som inte innehåller sexvärda kromföreningar eller biocider (se motsvarande
post i förteckning A, A3090)

B3110 Avfall från skinnberedning som inte innehåller sexvärda kromföreningar eller biocider eller smittsamma ämnen
(se motsvarande post i förteckning A, A3110)

B3120 Avfall bestående av livsmedelsfärger

B3130 Avfall av polymera etrar och monomera etrar som inte kan bilda peroxider

B3140 Begagnade däck, andra än massivdäck, med undantag av sådana som är avsedda för verksamhet enligt bilaga IVA

B4 AVFALL SOM KAN INNEHÅLLA ANTINGEN OORGANISKA ELLER ORGANISKA BESTÅNDSDELAR

B4010 Avfall huvudsakligen innehållande vattenbaserad färg/latexfärg, tryckfärg och härdade lacker som inte innehåller
organiska lösningsmedel, tungmetaller eller biocider i en utsträckning som gör det farligt (se motsvarande post i
förteckning A, A4070)

B4020 Avfall från framställning, formulering och användning av hartser, latex, mjukgörare och lim/bindemedel, som inte
anges i förteckning A, fritt från lösningsmedel och andra föroreningar i en sådan utsträckning att det inte omfattas
av bilaga III, t.ex. vattenbaserade ämnen eller lim baserat på kaseinstärkelse, dextrin, cellulosaetrar,
polyvinylalkohol (se motsvarande post i förteckning A, A3050)

B4030 Förbrukade engångskameror med batterier som inte inbegrips i förteckning A

L 190/66 SV Europeiska unionens officiella tidning 12.7.2006



Del 2

Avfall som förtecknas i bilagan till beslut 2000/532/EG (1)

01 AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING SAMT FYSIKALISK OCH KEMISK
BEHANDLING AV MINERAL

01 01 Avfall från mineralbrytning

01 01 01 Avfall från brytning av metallhaltiga mineral

01 01 02 Avfall från brytning av icke-metallhaltiga mineral

01 03 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral

01 03 04* Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm

01 03 05* Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen

01 03 06 Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05

01 03 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral

01 03 08 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 03 07

01 03 09 Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 07

01 03 99 Annat avfall

01 04 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

01 04 07* Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

01 04 08 Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som anges i 01 04 07

01 04 09 Kasserad sand och lera

01 04 10 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 04 07

01 04 11 Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt än det som anges i 01 04 07

01 04 12 Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än det som anges i 01 04 07 och 01 04 11

01 04 13 Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som anges i 01 04 07

01 04 99 Annat avfall

01 05 Borrslam och annat borravfall

01 05 04 Slam och avfall från borrning efter sötvatten

01 05 05* Oljehaltigt borrslam och annat borravfall

01 05 06* Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen

01 05 07 Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06

01 05 08 Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06

01 05 99 Annat avfall

02 AVFALL FRÅN JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, VATTENBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE SAMT
FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL

02 01 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske

02 01 01 Slam från tvättning och rengöring

02 01 02 Vävnadsdelar från djur

02 01 03 Växtdelar

02 01 04 Plastavfall (utom förpackningar)

02 01 06 Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande avfall som samlats upp separat
och behandlats utanför produktionsstället

02 01 07 Skogsbruksavfall

02 01 08* Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier

02 01 09 Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08

02 01 10 Metallavfall

02 01 99 Annat avfall

02 02 Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung

02 02 01 Slam från tvättning och rengöring

02 02 02 Vävnadsdelar från djur
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02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 02 04 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 02 99 Annat avfall

02 03 Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe och tobak;
tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass

02 03 01 Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering

02 03 02 Konserveringsmedelsavfall

02 03 03 Avfall från vätskeextraktion

02 03 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 03 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 03 99 Annat avfall

02 04 Avfall från sockertillverkning

02 04 01 Jord från rengöring och tvättning av betor

02 04 02 Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav

02 04 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 04 99 Annat avfall

02 05 Avfall från tillverkning av mejeriprodukter

02 05 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 05 02 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 05 99 Annat avfall

02 06 Avfall från bagerier och konfektyrfabriker

02 06 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 06 02 Konserveringsmedelsavfall

02 06 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 06 99 Annat avfall

02 07 Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)

02 07 01 Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror

02 07 02 Avfall från spritdestillation

02 07 03 Avfall från kemisk behandling

02 07 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 07 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 07 99 Annat avfall

03 AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PLATTOR OCH MÖBLER, PAPPERSMASSA,
PAPPER OCH PAPP

03 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler

03 01 01 Bark- och korkavfall

03 01 04* Spån, spill, trä, faner och spånskivor som innehåller farliga ämnen

03 01 05 Annat spån, spill, trä och faner och andra spånskivor än de som anges i 03 01 04

03 01 99 Annat avfall

03 02 Avfall från träskyddsbehandling

03 02 01* Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar

03 02 02* Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar

03 02 03* Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar

03 02 04* Oorganiska träskyddsmedel

03 02 05* Andra träskyddsmedel som innehåller farliga ämnen

03 02 99 Andra träskyddsmedel

03 03 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp

03 03 01 Bark- och träavfall

03 03 02 Grönlutslam (från återvinning av kokvätska)

03 03 05 Slam från avsvärtning av returpapper

03 03 07 Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från returfiber

03 03 08 Avfall från sortering av papper och papp för återvinning

03 03 09 Mesa

03 03 10 Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam från mekanisk avskiljning

03 03 11 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 03 03 10

03 03 99 Annat avfall
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04 AVFALL FRÅN LÄDER-, PÄLS- OCH TEXTILINDUSTRI

04 01 Avfall från läder- och pälsindustri

04 01 01 Avfall från skrapning och spaltning med kalk

04 01 02 Avfall från kalkbehandling

04 01 03* Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas

04 01 04 Kromhaltiga garvmedel

04 01 05 Kromfria garvmedel

04 01 06 Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som innehåller krom

04 01 07 Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som inte innehåller krom

04 01 08 Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom

04 01 09 Avfall från beredning och färdigbearbetning

04 01 99 Annat avfall

04 02 Avfall från textilindustri

04 02 09 Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer)

04 02 10 Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)

04 02 14* Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel

04 02 15 Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14

04 02 16* Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen

04 02 17 Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16

04 02 19* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

04 02 20 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 04 02 19

04 02 21 Oförädlade textilfibrer

04 02 22 Förädlade textilfibrer

04 02 99 Annat avfall

05 AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH KOLPYROLYS

05 01 Avfall från raffinering av petroleum

05 01 02* Slam från avsaltning

05 01 03* Bottenslam från tankar

05 01 04* Surt alkylslam

05 01 05* Oljespill

05 01 06* Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning

05 01 07* Sur tjära

05 01 08* Andra former av tjära

05 01 09* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

05 01 10 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 05 01 09

05 01 11* Avfall från rening av bränslen med baser

05 01 12* Oljehaltiga syror

05 01 13 Slam från matarvatten

05 01 14 Avfall från kyltorn

05 01 15* Förbrukad filterlera

05 01 16 Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum

05 01 17 Bitumen

05 01 99 Annat avfall

05 06 Avfall från kolpyrolys

05 06 01* Sur tjära

05 06 03* Andra former av tjära

05 06 04 Avfall från kyltorn

05 06 99 Annat avfall

05 07 Avfall från rening och transport av naturgas

05 07 01* Kvicksilverhaltigt avfall

05 07 02 Svavelhaltigt avfall

05 07 99 Annat avfall
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06 AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER

06 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av syror
06 01 01* Svavelsyra och svavelsyrlighet
06 01 02* Saltsyra
06 01 03* Fluorvätesyra
06 01 04* Fosforsyra och fosforsyrlighet
06 01 05* Salpetersyra och salpetersyrlighet
06 01 06* Andra syror
06 01 99 Annat avfall
06 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av baser
06 02 01* Kalciumhydroxid
06 02 03* Ammoniumhydroxid
06 02 04* Natrium- och kaliumhydroxid
06 02 05* Andra baser
06 02 99 Annat avfall
06 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av salter, saltlösningar och metalloxider
06 03 11* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider
06 03 13* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller
06 03 14 Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 03 13
06 03 15* Metalloxider som innehåller tungmetaller
06 03 16 Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15
06 03 99 Annat avfall
06 04 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03
06 04 03* Arsenikhaltigt avfall
06 04 04* Kvicksilverhaltigt avfall
06 04 05* Avfall som innehåller andra tungmetaller
06 04 99 Annat avfall
06 05 Avfall från avloppsbehandling på produktionsstället
06 05 02* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen
06 05 03 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 06 05 02
06 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från

kemiska processer där svavelföreningar ingår och avsvavlingsprocesser
06 06 02* Avfall som innehåller farliga sulfider
06 06 03 Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02
06 06 99 Annat avfall
06 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer

där halogenföreningar ingår
06 07 01* Asbesthaltigt avfall från elektrolys
06 07 02* Aktivt kol från klorproduktion
06 07 03* Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam
06 07 04* Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen
06 07 99 Annat avfall
06 08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kisel och kiselderivat
06 08 02* Avfall som innehåller farliga klorsilaner
06 08 99 Annat avfall
06 09 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fosforhaltiga kemikalier samt från

kemiska processer där fosforföreningar ingår
06 09 02 Fosforslagg
06 09 03* Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen
06 09 04 Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i 06 09 03
06 09 99 Annat avfall
06 10 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från

kemiska processer där kväveföreningar ingår och från tillverkning av gödningsmedel
06 10 02* Avfall som innehåller farliga ämnen
06 10 99 Annat avfall
06 11 Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel
06 11 01 Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av titandioxid
06 11 99 Annat avfall
06 13 Annat avfall från oorganiska kemiska processer
06 13 01* Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra biocider
06 13 02* Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)
06 13 03 Kimrök
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06 13 04* Avfall från asbestbearbetning
06 13 05* Sot
06 13 99 Annat avfall

07 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER

07 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier
07 01 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 01 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 01 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 01 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 01 08* Andra destillations- och reaktionsrester
07 01 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 01 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 01 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 01 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 01 11
07 01 99 Annat avfall
07 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer
07 02 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 02 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 02 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 02 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 02 08* Andra destillations- och reaktionsrester
07 02 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 02 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 02 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 02 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 02 11
07 02 13 Plastavfall
07 02 14* Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen
07 02 15 Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14
07 02 16* Avfall som innehåller farliga silikoner
07 02 17 Avfall som innehåller andra silikoner än det som anges i 07 02 16
07 02 99 Annat avfall
07 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom

06 11)
07 03 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 03 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 03 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 03 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 03 08* Andra destillations- och reaktionsrester
07 03 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 03 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 03 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 03 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 03 11
07 03 99 Annat avfall
07 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsprodukter (utom

02 01 08 och 02 01 09), träskyddsprodukter (utom 03 02) och andra biocider
07 04 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 04 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 04 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 04 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 04 08* Andra destillations- och reaktionsrester
07 04 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 04 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 04 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 04 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 04 11
07 04 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen
07 04 99 Annat avfall
07 05 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska produkter
07 05 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
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07 05 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 05 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 05 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 05 08* Andra destillations- och reaktionsrester
07 05 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 05 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 05 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 05 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 05 11
07 05 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen
07 05 14 Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13
07 05 99 Annat avfall
07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengörings-

medel, desinfektionsmedel och kosmetika
07 06 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 06 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 06 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 06 08* Andra destillations- och reaktionsrester
07 06 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 06 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 06 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 06 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 06 11
07 06 99 Annat avfall
07 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter,

som inte anges på annan plats
07 07 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 07 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 07 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 07 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 07 08* Andra destillations- och reaktionsrester
07 07 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 07 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 07 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 07 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 07 11
07 07 99 Annat avfall

08 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGG-
NINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG

08 01 Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack
08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11
08 01 13* Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 14 Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13
08 01 15* Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga

ämnen
08 01 16 Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack än det som anges i 08 01 15
08 01 17* Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 18 Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som anges i 08 01 17
08 01 19* Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga

ämnen
08 01 20 Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19
08 01 21* Avfall från färg- och lackborttagningsmedel
08 01 99 Annat avfall
08 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även

keramiska material)
08 02 01 Pulverlackavfall
08 02 02 Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material
08 02 03 Vattensuspensioner som innehåller keramiska material
08 02 99 Annat avfall
08 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg
08 03 07 Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg
08 03 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg
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08 03 12* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen
08 03 13 Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12
08 03 14* Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen
08 03 15 Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14
08 03 16* Etsbad
08 03 17* Toneravfall som innehåller farliga ämnen
08 03 18 Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17
08 03 19* Dispergerad olja
08 03 99 Annat avfall
08 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregner-

ingsmedel)
08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
08 04 11* Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 12 Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11
08 04 13* Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga

ämnen
08 04 14 Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 13
08 04 15* Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller

andra farliga ämnen
08 04 16 Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 15
08 04 17* Hartsolja
08 04 99 Annat avfall
08 05 Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08
08 05 01* Avfall som utgörs av isocyanater

09 AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI

09 01 Avfall från fotografisk industri
09 01 01* Vattenbaserad framkallare och aktivator
09 01 02* Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar
09 01 03* Lösningsmedelsbaserad framkallare
09 01 04* Fixerbad
09 01 05* Blekbad och blek-fixerbad
09 01 06* Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall på produktionsstället
09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar
09 01 08 Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar
09 01 10 Engångskameror utan batterier
09 01 11* Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03
09 01 12 Engångskameror med andra batterier än de som anges i 09 01 11
09 01 13* Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av silver än det som anges i 09 01 06
09 01 99 Annat avfall

10 AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER

10 01 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19)
10 01 01 Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i 10 01 04)
10 01 02 Flygaska från kolförbränning
10 01 03 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä
10 01 04* Flygaska och pannaska från oljeförbränning
10 01 05 Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling
10 01 07 Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling
10 01 09* Svavelsyra
10 01 13* Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle
10 01 14* Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen
10 01 15 Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än den som anges i 10 01 14
10 01 16* Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen
10 01 17 Annan flygaska från samförbränning än den som anges i 10 01 16
10 01 18* Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 01 19 Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05, 10 01 07 och 10 01 18
10 01 20* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen
10 01 21 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 01 20
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10 01 22* Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller farliga ämnen
10 01 23 Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det som anges i 10 01 22
10 01 24 Sand från fluidiserade bäddar
10 01 25 Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för koleldade kraftverk
10 01 26 Avfall från kylvattenbehandling
10 01 99 Annat avfall
10 02 Avfall från järn- och stålindustri
10 02 01 Avfall från slaggbehandling
10 02 02 Obehandlad slagg
10 02 07* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen
10 02 08 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 02 07
10 02 10 Glödskal
10 02 11* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 02 12 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 02 11
10 02 13* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen
10 02 14 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 02 13
10 02 15 Annat slam och andra filterkakor
10 02 99 Annat avfall
10 03 Avfall från aluminiumsmältverk
10 03 02 Anodrester
10 03 04* Slagg från primär smältning
10 03 05 Aluminiumoxidavfall
10 03 08* Saltslagg från sekundär smältning
10 03 09* Svart slagg från sekundär smältning
10 03 15* Avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga

mängder
10 03 16 Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15
10 03 17* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning
10 03 18 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 03 17
10 03 19* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 03 20 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19
10 03 21* Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) som innehåller farliga ämnen
10 03 22 Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) än det som anges i 10 03 21
10 03 23* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen
10 03 24 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 03 23
10 03 25* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen
10 03 26 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 03 25
10 03 27* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 03 28 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 03 27
10 03 29* Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som innehåller farliga ämnen
10 03 30 Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg än det som anges i 10 03 29
10 03 99 Annat avfall
10 04 Avfall från blysmältverk
10 04 01* Slagg från primär och sekundär smältning
10 04 02* Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning
10 04 03* Kalciumarsenat
10 04 04* Stoft från rökgasrening
10 04 05* Annat partikelformigt material och stoft
10 04 06* Fast avfall från rökgasrening
10 04 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 04 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 04 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 04 09
10 04 99 Annat avfall
10 05 Avfall från zinksmältverk
10 05 01 Slagg från primär och sekundär smältning
10 05 03* Stoft från rökgasrening
10 05 04 Annat partikelformigt material och stoft
10 05 05* Fast avfall från rökgasbehandling
10 05 06* Slam och filterkakor från rökgasbehandling
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10 05 08* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 05 09 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 05 08
10 05 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser

i farliga mängder
10 05 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 05 10
10 05 99 Annat avfall
10 06 Avfall från kopparsmältverk
10 06 01 Slagg från primär och sekundär smältning
10 06 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning
10 06 03* Stoft från rökgasrening
10 06 04 Annat partikelformigt material och stoft
10 06 06* Fast avfall från rökgasbehandling
10 06 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 06 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 06 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 06 09
10 06 99 Annat avfall
10 07 Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk
10 07 01 Slagg från primär och sekundär smältning
10 07 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning
10 07 03 Fast avfall från rökgasbehandling
10 07 04 Annat partikelformigt material och stoft
10 07 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 07 07* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 07 08 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 07 07
10 07 99 Annat avfall
10 08 Avfall från andra icke-järnsmältverk
10 08 04 Partikelformigt material och stoft
10 08 08* Saltslagg från primär och sekundär smältning
10 08 09 Annan slagg
10 08 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser

i farliga mängder
10 08 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 08 10
10 08 12* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning
10 08 13 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 08 12
10 08 14 Anodrester
10 08 15* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 08 16 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15
10 08 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen
10 08 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 08 17
10 08 19* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 08 20 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 08 19
10 08 99 Annat avfall
10 09 Avfall från järngjuterier
10 09 03 Ugnsslagg
10 09 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen
10 09 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 05
10 09 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen
10 09 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 07
10 09 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 09 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09
10 09 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen
10 09 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11
10 09 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen
10 09 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13
10 09 15* Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen
10 09 16 Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 09 15
10 09 99 Annat avfall
10 10 Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier
10 10 03 Ugnsslagg
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10 10 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

10 10 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 05

10 10 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

10 10 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 07

10 10 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 10 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09

10 10 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

10 10 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11

10 10 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen

10 10 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13

10 10 15* Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen

10 10 16 Annat avfall av sprickindikeringsmedel än det som anges i 10 10 15

10 10 99 Annat avfall

10 11 Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter

10 11 03 Glasfiberavfall

10 11 05 Partikelformigt material och stoft

10 11 09* Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt och som innehåller farliga ämnen

10 11 10 Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt än de som anges i 10 11 09

10 11 11* Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som innehåller tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör)

10 11 12 Annat glasavfall än det som anges i 10 11 11

10 11 13* Slam från polering och slipning av glas som innehåller farliga ämnen

10 11 14 Annat slam från polering och slipning av glas än det som anges i 10 11 13

10 11 15* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 11 16 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 11 15

10 11 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 11 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 11 17

10 11 19* Fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

10 11 20 Annat fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 11 19

10 11 99 Annat avfall

10 12 Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och byggmaterial

10 12 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

10 12 03 Partikelformigt material och stoft

10 12 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 12 06 Kasserade formar

10 12 08 Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter termisk behandling)

10 12 09* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 12 10 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 12 09

10 12 11* Avfall från glasering som innehåller tungmetaller

10 12 12 Annat avfall från glasering än det som anges i 10 12 11

10 12 13 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

10 12 99 Annat avfall

10 13 Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa

10 13 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

10 13 04 Avfall från bränning och släckning av kalk

10 13 06 Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och 10 13 13)

10 13 07 Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 13 09* Avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller asbest

10 13 10 Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det som anges i 10 13 09

10 13 11 Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i 10 13 09 och 10 13 10

10 13 12* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 13 13 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 13 12

10 13 14 Betongavfall och betongslam

10 13 99 Annat avfall

10 14 Avfall från krematorier

10 14 01* Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening
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11 AVFALL FRÅN KEMISK YTBEHANDLING OCH YTBELÄGGNING AV METALLER OCH ANDRA MATERIAL;
HYDROMETALLURGISKA PROCESSER, EXKLUSIVE JÄRNMETALLER

11 01 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material (t.ex. galvanisering,
förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och eloxidering)

11 01 05* Betningssyror

11 01 06* Syror som inte anges på annan plats

11 01 07* Betningsbaser

11 01 08* Slam från fosfatering

11 01 09* Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen

11 01 10 Annat slam och andra filterkakor än de som anges i 11 01 09

11 01 11* Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen

11 01 12 Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11

11 01 13* Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen

11 01 14 Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13

11 01 15* Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem som innehåller farliga ämnen

11 01 16* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser

11 01 98* Annat avfall som innehåller farliga ämnen

11 01 99 Annat avfall

11 02 Avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår

11 02 02* Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, götit)

11 02 03 Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska processer

11 02 05* Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

11 02 06 Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer än det som anges i 11 02 05

11 02 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen

11 02 99 Annat avfall

11 03 Slam och fast avfall från härdning

11 03 01* Cyanidhaltigt avfall

11 03 02* Annat avfall

11 05 Avfall från varmförzinkning

11 05 01 Hård zink

11 05 02 Zinkaska

11 05 03* Fast avfall från rökgasrening

11 05 04* Förbrukat flussmedel

11 05 99 Annat avfall

12 AVFALL FRÅN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER OCH
PLASTER

12 01 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

12 01 01 Fil- och svarvspån av järnmetall

12 01 02 Stoft och partiklar av järnmetall

12 01 03 Fil- och svarvspån av andra metaller än järn

12 01 04 Stoft och partiklar av andra metaller än järn

12 01 05 Fil- och svarvspån av plast

12 01 06* Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar)

12 01 07* Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar)

12 01 08* Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar

12 01 09* Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar

12 01 10* Syntetiska bearbetningsoljor

12 01 12* Använda vaxer och fetter

12 01 13 Svetsavfall

12 01 14* Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen

12 01 15 Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i 12 01 14

12 01 16* Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen

12 01 17 Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16

12 01 18* Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering)

12 01 19* Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja

12 01 20* Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller farliga ämnen
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12 01 21 Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som anges i 12 01 20

12 01 99 Annat avfall

12 03 Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11)

12 03 01* Vattenbaserad tvättvätska

12 03 02* Avfall från ångavfettning

13 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (UTOM ÄTLIGA OLJOR OCH OLJOR I
KAPITEL 05, 12 OCH 19)

13 01 Hydrauloljeavfall

13 01 01* Hydrauloljor som innehåller PCB (1)

13 01 04* Klorerade emulsioner

13 01 05* Icke-klorerade emulsioner

13 01 09* Mineralbaserade klorerade hydrauloljor

13 01 10* Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor

13 01 11* Syntetiska hydrauloljor

13 01 12* Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor

13 01 13* Andra hydrauloljor

13 02 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall

13 02 04* Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 06* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 07* Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 08* Andra motor-, transmissions- och smörjoljor

13 03 Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 01* Isoler- eller värmeöverföringssoljor som innehåller PCB

13 03 06* Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01

13 03 07* Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 08* Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 09* Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 10* Andra isoler- och värmeöverföringsoljor

13 04 Maskinrumsolja

13 04 01* Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar

13 04 02* Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja

13 04 03* Maskinrumsolja från annan sjöfart

13 05 Material från oljeavskiljare

13 05 01* Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare

13 05 02* Slam från oljeavskiljare

13 05 03* Slam från slamavskiljare

13 05 06* Olja från oljeavskiljare

13 05 07* Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare

13 05 08* Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare

13 07 Avfall av flytande bränslen och drivmedel

13 07 01* Eldningsolja och diesel

13 07 02* Bensin

13 07 03* Andra bränslen (även blandningar)

13 08 Annat oljeavfall

13 08 01* Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner

13 08 02* Andra emulsioner

13 08 99* Annat avfall

14 AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, KÖLDMEDIER OCH DRIVMEDEL (UTOM 07
OCH 08)

14 06 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel för skum eller aerosoler

14 06 01* Klorfluorkarboner, HCFC, HFC
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14 06 02* Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

14 06 04* Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel

14 06 05* Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel

15 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER
SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS

15 01 Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat)

15 01 01 Pappers- och pappförpackningar

15 01 02 Plastförpackningar

15 01 03 Träförpackningar

15 01 04 Metallförpackningar

15 01 05 Förpackningar av kompositmaterial

15 01 06 Blandade förpackningar

15 01 07 Glasförpackningar

15 01 09 Textilförpackningar

15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

15 01 11* Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare

15 02 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder

15 02 02* Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder
förorenade av farliga ämnen

15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02

16 AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN

16 01 Uttjänta fordon från olika transportmedel (även maskiner som inte är avsedda att användas på väg) och avfall
från demontering av uttjänta fordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)

16 01 03 Uttjänta däck

16 01 04* Uttjänta fordon

16 01 06 Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter

16 01 07* Oljefilter

16 01 08* Komponenter som innehåller kvicksilver

16 01 09* Komponenter som innehåller PCB

16 01 10* Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar)

16 01 11* Bromsbelägg som innehåller asbest

16 01 12 Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11

16 01 13* Bromsvätskor

16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen

16 01 15 Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14

16 01 16 Gasoltankar

16 01 17 Järnmetall

16 01 18 Icke-järnmetaller

16 01 19 Plast

16 01 20 Glas

16 01 21* Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07 till 16 01 11 samt 16 01 13 och 16 01 14

16 01 22 Andra komponenter

16 01 99 Annat avfall

16 02 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

16 02 09* Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB

16 02 10* Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller som är förorenad av PCB

16 02 11* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC, HFC

16 02 12* Kasserad utrustning som innehåller fri asbest

16 02 13* Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter (1) än de som anges i 16 02 09 till 16 02 12

16 02 14 Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 till 16 02 13

12.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 190/79

(1) Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och
som är märkta som farliga, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.



16 02 15* Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning
16 02 16 Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats från kasserad utrustning
16 03 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter
16 03 03* Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen
16 03 04 Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03
16 03 05* Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen
16 03 06 Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05
16 04 Kasserade sprängämnen
16 04 01* Kasserad ammunition
16 04 02* Kasserade fyrverkeripjäser
16 04 03* Andra kasserade sprängämnen
16 05 Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier
16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen
16 05 05 Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04
16 05 06* Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av

laboratoriekemikalier
16 05 07* Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen
16 05 08* Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen
16 05 09 Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08
16 06 Batterier och ackumulatorer
16 06 01* Blybatterier
16 06 02* Nickel-kadmiumbatterier
16 06 03* Kvicksilverhaltiga batterier
16 06 04 Alkaliska batterier (utom 16 06 03)
16 06 05 Andra batterier och ackumulatorer
16 06 06* Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer
16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13)
16 07 08* Oljehaltigt avfall
16 07 09* Avfall som innehåller andra farliga ämnen
16 07 99 Annat avfall
16 08 Förbrukade katalysatorer
16 08 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, palladium, iridium eller platina (utom

16 08 07)
16 08 02* Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller (1) eller farliga föreningar av över-

gångsmetaller
16 08 03 Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av övergångsmetaller som inte

anges på annan plats
16 08 04 Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (utom 16 08 07)
16 08 05* Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra
16 08 06* Förbrukade vätskor använda som katalysatorer
16 08 07* Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen
16 09 Oxidationsmedel
16 09 01* Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat
16 09 02* Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat
16 09 03* Peroxider, t.ex. väteperoxid
16 09 04* Andra oxidationsmedel
16 10 Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället
16 10 01* Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen
16 10 02 Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01
16 10 03* Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen
16 10 04 Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03
16 11 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
16 11 01* Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga

ämnen
16 11 02 Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer än de som

anges i 16 11 01
16 11 03* Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen
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16 11 04 Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 03

16 11 05* Infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

16 11 06 Annan infodring och andra eldfasta material från icke-metallurgiska processer än de som anges i 16 11 05

17 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE OMRÅDEN)

17 01 Betong, tegel, klinker och keramik

17 01 01 Betong

17 01 02 Tegel

17 01 03 Klinker och keramik

17 01 06* Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen

17 01 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 17 01 06

17 02 Trä, glas och plast

17 02 01 Trä

17 02 02 Glas

17 02 03 Plast

17 02 04* Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen

17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter

17 03 01* Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära

17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01

17 03 03* Stenkolstjära och tjärprodukter

17 04 Metaller (även legeringar av dessa)

17 04 01 Koppar, brons, mässing

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Bly

17 04 04 Zink

17 04 05 Järn och stål

17 04 06 Tenn

17 04 07 Blandade metaller

17 04 09* Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen

17 04 10* Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen

17 04 11 Andra kablar än de som anges i 17 04 10

17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor

17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen

17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03

17 05 05* Muddermassor som innehåller farliga ämnen

17 05 06 Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05

17 05 07* Spårballast som innehåller farliga ämnen

17 05 08 Annan spårballast än den som anges i 17 05 07

17 06 Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest

17 06 01* Isolermaterial som innehåller asbest

17 06 03* Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen

17 06 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03

17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest

17 08 Gipsbaserade byggmaterial

17 08 01* Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen

17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01

17 09 Annat bygg- och rivningsavfall

17 09 01* Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver

17 09 02* Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB (t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och
kondensatorer som innehåller PCB)

17 09 03* Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen

17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03
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18 AVFALL FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET OCH/ELLER DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSK-
NING (UTOM KÖKS- OCH RESTAURANGAVFALL UTAN DIREKT ANKNYTNING TILL PATIENTBEHAND-
LING)

18 01 Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor

18 01 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03)

18 01 02 Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom 18 01 03)

18 01 03* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

18 01 04 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex.
förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor)

18 01 06* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

18 01 07 Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06

18 01 08* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika

18 01 09 Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08

18 01 10* Avfall som utgörs av amalgam från tandvård

18 02 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar

18 02 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02)

18 02 02* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

18 02 03 Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

18 02 05* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

18 02 06 Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05

18 02 07* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika

18 02 08 Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07

19 AVFALL FRÅN AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA AVLOPPSRENINGSVERK OCH
FRAMSTÄLLNING AV DRICKSVATTEN ELLER VATTEN FÖR INDUSTRIÄNDAMÅL

19 01 Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall

19 01 02 Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan

19 01 05* Filterkaka från rökgasrening

19 01 06* Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall

19 01 07* Fast avfall från rökgasrening

19 01 10* Förbrukat aktivt kol från rökgasrening

19 01 11* Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen

19 01 12 Annan bottenaska och slagg än den som anges i 19 01 11

19 01 13* Flygaska som innehåller farliga ämnen

19 01 14 Annan flygaska än den som anges i 19 01 13

19 01 15* Pannaska som innehåller farliga ämnen

19 01 16 Annan pannaska än den som anges i 19 01 15

19 01 17* Avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen

19 01 18 Annat avfall från pyrolys än det som anges i 19 01 17

19 01 19 Sand från fluidiserade bäddar

19 01 99 Annat avfall

19 02 Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid samt
neutralisering)

19 02 03 Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt avfall

19 02 04* Avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt avfall

19 02 05* Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som innehåller farliga ämnen

19 02 06 Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som anges i 19 02 05

19 02 07* Olja och koncentrat från avskiljning

19 02 08* Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

19 02 09* Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

19 02 10 Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och 19 02 09
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19 02 11* Annat avfall som innehåller farliga ämnen
19 02 99 Annat avfall
19 03 Stabiliserat eller solidifierat avfall (1)
19 03 04* Avfall, klassificerat som farligt, som delvis (2) stabiliserats
19 03 05 Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04
19 03 06* Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats
19 03 07 Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06
19 04 Förglasat avfall och avfall från förglasning
19 04 01 Förglasat avfall
19 04 02* Flygaska och annat avfall från rökgasrening
19 04 03* Icke-förglasad fast fas
19 04 04 Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall
19 05 Avfall från aerob behandling av fast avfall
19 05 01 Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och liknande avfall
19 05 02 Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall
19 05 03 Kompost som inte uppfyller uppställda krav
19 05 99 Annat avfall
19 06 Avfall från anaerob behandling av avfall
19 06 03 Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall
19 06 04 Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall
19 06 05 Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall
19 06 06 Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall
19 06 99 Annat avfall
19 07 Lakvatten från avfallsupplag
19 07 02* Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga ämnen
19 07 03 Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i 19 07 02
19 08 Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan plats i förteckningen
19 08 01 Rens
19 08 02 Avfall från sandfång
19 08 05 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten
19 08 06* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 08 07* Lösningar och slam från regenerering av jonbytare
19 08 08* Tungmetallhaltigt avfall från membransystem
19 08 09 Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och fetter
19 08 10* Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som anges i 19 08 09
19 08 11* Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk behandling av industriavloppsvatten
19 08 12 Annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11
19 08 13* Slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av industriavloppsvatten
19 08 14 Annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13
19 08 99 Annat avfall
19 09 Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål
19 09 01 Fast avfall från primär filtrering eller rensning
19 09 02 Slam från klarning av dricksvatten
19 09 03 Slam från avkalkning
19 09 04 Förbrukat aktivt kol
19 09 05 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 09 06 Lösningar och slam från regenerering av jonbytare
19 09 99 Annat avfall
19 10 Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall
19 10 01 Järn- och stålavfall
19 10 02 Avfall av andra metaller än järn
19 10 03* ”Fluff” – lättfraktioner och stoft som innehåller farliga ämnen
19 10 04 Annat ”fluff” – lättfraktioner och stoft än det som anges i 19 10 03
19 10 05* Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen
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(1) Stabilisering innebär att avfallsbeståndsdelarnas farlighet ändras, varvid farligt avfall omvandlas till icke-farligt avfall. Vid solidifiering är
det endast avfallets aggregationstillstånd som ändras (till exempel från flytande till fast form) genom tillsatser utan att avfallets kemiska
egenskaper påverkas.

(2) Avfall betraktas som delvis stabiliserat om det efter stabiliseringsprocessen fortfarande innehåller farliga beståndsdelar som inte
fullständigt omvandlas till icke-farliga beståndsdelar och som kan avges till miljön på kort, medellång eller lång sikt.



19 10 06 Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05

19 11 Avfall från oljeregenerering

19 11 01* Förbrukad filterlera

19 11 02* Sur tjära

19 11 03* Vattenhaltigt flytande avfall

19 11 04* Avfall från rengöring av bränslen med baser

19 11 05* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

19 11 06 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 19 11 05

19 11 07* Avfall från rökgasrening

19 11 99 Annat avfall

19 12 Annat avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, komprimering, sintring)

19 12 01 Papper och papp

19 12 02 Järnmetall

19 12 03 Icke-järnmetaller

19 12 04 Plast och gummi

19 12 05 Glas

19 12 06* Trä som innehåller farliga ämnen

19 12 07 Annat trä än det som anges i 19 12 06

19 12 08 Textilier

19 12 09 Mineraler (t.ex. sand, sten)

19 12 10 Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för förbränning – RDF)

19 12 11* Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen

19 12 12 Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen
än det som anges i 19 12 11

19 13 Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten

19 13 01* Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen

19 13 02 Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 01

19 13 03* Slam från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen

19 13 04 Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 03

19 13 05* Slam från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen

19 13 06 Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det som anges i 19 13 05

19 13 07* Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten som innehåller
farliga ämnen

19 13 08 Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten än
de som anges i 19 13 07

20 KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH INSTITU-
TIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER

20 01 Separat insamlade fraktioner (utom 15 01)

20 01 01 Papper och papp

20 01 02 Glas

20 01 08 Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall

20 01 10 Kläder

20 01 11 Textilier

20 01 13* Lösningsmedel

20 01 14* Syror

20 01 15* Basiskt avfall

20 01 17* Fotokemikalier

20 01 19* Bekämpningsmedel

20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall

20 01 23* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner

20 01 25 Ätlig olja och ätligt fett

20 01 26* Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25

20 01 27* Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

20 01 28 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27

20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen
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20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29
20 01 31* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika
20 01 32 Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31
20 01 33* Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier

och ackumulatorer som omfattar dessa batterier
20 01 34 Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33
20 01 35* Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som

innehåller farliga komponenter (1)
20 01 36 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35
20 01 37* Trä som innehåller farliga ämnen
20 01 38 Annat trä än det som anges i 20 01 37
20 01 39 Plaster
20 01 40 Metaller
20 01 41 Avfall från sotning av skorstenar
20 01 99 Andra fraktioner
20 02 Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser)
20 02 01 Biologiskt nedbrytbart avfall
20 02 02 Jord och sten
20 02 03 Annat icke biologiskt nedbrytbart avfall
20 03 Annat kommunalt avfall
20 03 01 Blandat kommunalt avfall
20 03 02 Avfall från torghandel
20 03 03 Avfall från gaturenhållning
20 03 04 Slam från septiska tankar
20 03 06 Avfall från rengöring av avlopp
20 03 07 Skrymmande avfall
20 03 99 Annat kommunalt avfall

Del 3

Förteckning A (Bilaga II till Baselkonventionen) (2)

Y46 Hushållsavfall (3)

Y47 Restprodukter som uppstår genom förbränning av hushållsavfall

Förteckning B (Avfall från tillägg 4 del II i OECD‑beslutet (4)

Metallhaltigt avfall

AA010 261900 Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning (5)
AA060 262050 Aska och rester av vanadin (5)
AA 190 810420

ex 810430

Avfall och skrot av magnesium som är lättantändligt, pyrofort eller som vid kontakt med
vatten avger lättantändliga gaser i farliga mängder
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(1) Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och
som är märkta som farliga, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.

(2) Denna förteckning härrör från tillägg 4 till del I i OECD-beslutet.
(3) Såvida det inte på lämpligt sätt klassificerats under en enda rubrik i bilaga III.
(4) Avfallstyperna med nummer AB130, AC250, AC260 och AC270 har utgått, eftersom de, i enlighet med förfarandet i artikel 18 i rådets

direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (EGT L 194, 25.7.1975, s. 39; direktivet upphävt genom direktiv 2006/12/EG), ansetts
vara icke-farliga och därför inte skall omfattas av exportförbudet i artikel 35.

(5) Denna post omfattar avfall i form av aska, rester, slagg, ogranulerad slagg, avdraget material, glödspån, stoft, pulver, slam och kakor,
såvida materialet inte förtecknas någon annanstans.



Avfall innehållande huvudsakligen oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och organiska ämnen

AB030 Avfall från icke cyanidbaserade system som uppkommer vid ytbehandling av metaller
AB070 Sand som använts vid gjutprocesser
AB120 ex 281290

ex 3824

Oorganiska halogenidföreningar som inte anges någon annanstans

AB150 ex 382490 Oraffinerad kalciumsulfit och kalciumsulfat från avsvavling av rökgaser

Avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska ämnen

AC060 ex 381900 Hydraulolja
AC070 ex 381900 Bromsvätska
AC080 ex 382000 Frostskyddsvätska
AC150 Klorfluorkarboner
AC160 Haloner
AC170 ex 440310 Behandlat kork- och träavfall

Avfall som kan innehålla antingen oorganiska eller organiska beståndsdelar

AD090 ex 382490 Avfall från framställning, tillredning och användning av reprografiska och fotografiska
kemikalier och material, som inte anges någon annanstans

AD100 Avfall från icke cyanidbaserade system vilket uppkommer vid ytbehandling av plaster
AD120 ex 391400

ex 3915

Jonbytarhartser

AD150 Naturligt förekommande organiska material som används som filtreringsmaterial (t.ex.
biofilter)

Avfall med främst oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och organiska material

RB020 ex 6815 Keramiskt baserade fibrer motsvarande asbestfibrer
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BILAGA VI

FORMULÄR FÖR FÖRHANDSGODKÄNDA ANLÄGGNINGAR (ARTIKEL 14)
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BILAGA VII

INFORMATION SOM SKALL MEDFÖLJA VID TRANSPORT AV AVFALL ENLIGT ARTIKEL 3.2 OCH 3.4
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BILAGA VIII

RIKTLINJER FÖR MILJÖRIKTIG HANTERING (ARTIKEL 49)

I. Riktlinjer antagna under Baselkonventionen:

1. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1,
Y3) (1)

2. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries (1)

3. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships (1)

4. General Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing
or Contaminated with Persistent Organic Pollutants (POPs) (2)

5. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or
Contaminated with Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Polychlorinated Terphenyls (PCTs) or Polybrominated
Biphenyls (PBBs) (2)

6. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Recycling/Reclamation of Metals and Metal Compounds
(R4) (2)

II. Riktlinjer antagna av OECD:

Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams: Used and scrap personal
computers (3)

III. Riktlinjer antagna av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO): Guidelines on ship recycling (4)

IV. Riktlinjer antagna av ILO: Safety and health in shipbreaking: guidelines for Asian countries and Turkey (5)
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(1) Antagna vid sjätte mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt
omhändertagande av farligt avfall, 9–13 december 2002.

(2) Antagna vid sjunde mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt
omhändertagande av farligt avfall, 25–29 oktober 2004.

(3) Antagen av OECD:s kommitté för miljöpolitik i februari 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/slutlig).
(4) Resolution A.962, antagen av IMO:s församling vid dess 23: e ordinarie möte den 24 november–5 december 2003.
(5) Godkända för offentliggörande av ILO:s styrelse vid dess 289: e möte den 11–26 mars 2004.



BILAGA IX

EXTRA FRÅGEFORMULÄR FÖR MEDLEMSSTATERNAS RAPPORTER ENLIGT ARTIKEL 51.2
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Tabell 1

UPPGIFTER OM UNDANTAG FRÅN GENOMFÖRANDET AV PRINCIPERNA OM NÄRHET, PRIORITERING AV ÅTERVINNING OCH TILLRÄCKLIG EGENKAPACITET (artikel 11.3)
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Tabell 2

INVÄNDNINGAR MOT PLANERADE TRANSPORTER ELLER BORTSKAFFANDE (artikel 11.1 g)

L
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Tabell 3

INVÄNDNINGAR MOT PLANERADE TRANSPORTER ELLER ÅTERVINNING (artikel 12.1 c)
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L
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Tabell 4

UPPGIFTER OM BESLUT AV BEHÖRIGA MYNDIGHETER ATT UTFÄRDA FÖRHANDSGODKÄNNANDEN (artikel 14)
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Tabell 5

UPPGIFTER OM OLAGLIGA AVFALLSTRANSPORTER (*)(artikel 24 och artikel 50.1)

12.7.2006
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unionens
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tidning

L
190/97

(*) Uppgifter om ärenden som avslutats under rapporteringsperioden.



Tabell 6

UPPGIFTER OM SÄRSKILDA TULLKONTOR SOM HAR UTSETTS AV MEDLEMSSTATEN FÖR AVFALLSTRANSPORTER TILL OCH FRÅN GEMENSKAPEN (ARTIKEL 55)
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TMD nr 102/2007

Importsystemet för frukt och grönsaker
Vissa ändringar har gjorts i importsystemet för frukt och grönsaker (det så kallade ingångsprissystemet, förordning 3223/94)
genom kommissionens förordning 756/2007, EUT L 172, 30.6.2007.

Om det inte är möjligt att beräkna ett schablonimportvärde skall inget sådant värde tillämpas från och med den första dagen
under tillämpningsperioderna. Ändringen tillämpas från och med den 19 maj 2006.

Före den nu genomförda förändringen av förordningen användes för produkten i fråga det senaste gällande enhetsvärdet som
schablonimportvärde i motsvarande situationer då tillämpningsperioder börjar. De ändringar av tillämpningskodexen
(2454/93) som gäller enhetspriser har också tillämpats från och med den 19 maj 2006. Enhetspriserna skulle vara för gamla
för att användas i samband med ingångsprissystemet.

Det har också skett vissa ändringar av sättet att beräkna dagliga prisnoteringar för produkter som omfattas av
ingångsprissystemet. Vidare har de representativa marknaderna i Bulgarien och Rumänien tillsatts till förteckningen över
representativa marknader.

RV/LL, 105/010/4.7.2007

Översättning till svenska: Lena Helenius



TMD nr 103/2007

Antidumpningsåtgärder
Ändring (individuell) av de antidumpningsåtgärder som tillämpas vid import av tegelstenar av
magnesia med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens beslut nr 2007/440/EG (EUT nr L 164, 26.6.2007) har en ändring gjorts i de antidumpningsåtgärder
som tillämpas vid import av kinesiska tegelstenar av magnesia (Taric-nummer 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 och 6815 99 90
20). Till följd av att det kinesiska företaget Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd. (Taric-tilläggsnummer A636) underlåtit
att fullgöra sina skyldigheter är företagets åtagande inte längre i kraft. Vid import av Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd:s
produkter tillämpas emellertid fortfarande den individuella antidumpningstullen på 15,3 procent (samma Taric-
tilläggsnummer, A636). Förordningen trädde i kraft den 27 juni 2007.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

EEK/MSR, nro 99/010/2.7.2007

Översättning till svenska: Lena Helenius



TMD nr 104/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringar i tullbelopp, fr.o.m. 1.7.2007

Importtullar på vissa produkter av fjäderfä har ändrats genom en rådsförordning som trädde i kraft den 31 maj 2007. Under
övergångsperioden 31.5. - 30.6.2007 tillämpades de tullar som var i kraft den 30 maj 2007.

Importtullar som gäller fr.o.m.1.7.2007:

Varukod Varubeskrivning Tull

0210 99 39 saltat fjäderfäkött 1300 eur/1000 kg

1602 31 beredningar av kalkonkött 1024 eur/1000 kg

1602 32 19 kokt kycklingskött 1024 eur/1000 kg

Förordningarna:
Rådets förordning (EG) nr 580/2007, 29.5.2007, publicerad i EUT L 138, 30.5.2007.
Kommissionens förordning (EG) nr 616/2007, 4.6.2007, publicerad i EUT L 142, 5.6.2007

Del 1 och 2

Nya varukoder, gäller fr.o.m. 1.7.2007:

Varukod
Varubeskrivning

Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

0303 79 55 00 - - - - Alaska pollack (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk
(Pollachius pollachius)

15,0 1

0305 69 50 00 - - - Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och
Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax
(Hucho hucho)

11,0 1

0406 20 10 00 - - Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av
skummjölk och med tillsats av fint malda örter (NC024)

7,7 1, 5

0406 20 90 00 - - Annan 188,2 eur/100 kg;
K:94,1 eur/100 kg
(094596)(CD023)

1, 3, 5

0406 90 13 00 - - - Emmentaler 171,7 eur/100 kg;
K:85,8 eur/100 kg
(094592)(CD023)

1, 3, 5



0406 90 15 00 - - - Gruyère, Sbrinz 171,7 eur/100 kg;
K:85,8 eur/100 kg
(094593)(CD023)

1, 3, 5

0406 90 17 00 - - - Bergkäse, Appenzeller 171,7 eur/100 kg;
K:85,8 eur/100 kg
(094596)(CD023)

1, 3, 5

0406 90 18 00 - - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och Tête de
Moine

171,7 eur/100 kg;
K:75,5 eur/100 kg
(094596)(CD023)

1, 3, 5

0406 90 50 00 - - - - Ost av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande
saltlake eller i behållare av får- eller getskinn

151,0 eur/100 kg;
K:75,5 eur/100 kg
(094596)(CD023)

1, 5

0511 99 85 00 - - - Andra slag 0 1

0603 11 00 00 - - Rosor 8,5 p/st 1

0603 12 00 00 - - Nejlikor 8,5 p/st 1

0709 90 60 00 - - Sockermajs 9,4 eur/100 kg 1, 5

0713 20 00 00 - Kikärter 0 1

0713 31 00 00 - - Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna
radiata (L.) Wilczek

0 1

0713 32 00 00 - - Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis) 0 1

0713 39 00 00 - - Andra 0 1

0713 40 00 00 - Linser 0 1

2009 80 79 87 - - - - - - - Fryst koncentrat av boysenbärssaft med ett Brixtal
av minst 61 men högst 65

16,8; S:0 1

2009 80 99 93 - - - - - - - - Obehandlat fryst kokosvatten, inte i
detaljhandelsförpackningar

17,6; S:0 1

2811 22 00 20 - - - Mikropärlor av amorf kisel med en partikelstorlek på
5  µm (± 1 µm), för användning vid tillverkning av kosmetiska
produkter (TN003)

4,6; S:0 (EU001) 1

2811 22 00 30 - - - Kulor av porös vit kiseldoxid med en partikelstorlek på
över 1 µm för användning vid tillverkning av kosmetiska

4,6; S:0 (EU001) 1



produkter (TN003)

2827 39 85 20 - - - - Antimonpentaklorid med en renhetsgrad av minst
99 viktprocent

5,5; S:0 1

2845 90 90 00 - - Andra:

2845 90 90 10 - - - Helium-3 5,5; S:0 1, 4

2845 90 90 20 - - - Vatten som anrikats till 95 % eller mer med oxygen-18 5,5; S:0 1, 4

2845 90 90 30 - - - Kolmonoxid ¹³C 5,5; S:0 1, 4

2916 39 00 45 - - - 2-Klorobensoesyra 6,5; S:0 1, 4, 5

2921 51 19 40 - - - - - p-Fenylendiamin 6,5; S:0 1, 5

2924 19 00 60 - - - N,N-Dimetylakrylamid 6,5; S:0 1, 4, 5

2926 90 95 61 - - - m-(1-Cyanoetyl)bensoesyra 6,5; S:0 1, 4, 5

2929 10 90 80 - - - 1,3-Bis(isocyanatometyl)bensen 6,5; S:0 1, 5

2930 90 85 78 - - - 4-Merkaptometyl-3,6-ditia-1,8-oktanditiol 6,5; S:0 1, 5

2930 90 85 79 - - - Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid 6,5; K:0 (092603) 1, 5

2932 29 85 60 - - - - 6'-(Dibutylamino)-3'-metyl-
2'(fenylamino)-spiro[isobensofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-on

6,5; S:0 1, 5

2932 29 85 71 - - - - 6'-(Dietylamino)-3'-metyl-
2'(fenylamino)-spiro[isobensofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-on

6,5; S:0 1, 5

2932 29 85 72 - - - -
2'-[Bis(fenylmetyl)amino]6'-(dietylamino)-spiro[isobensofuran-
1(3H),9'-[9H]xanten]-3-on

6,5; S:0 1, 5

2933 21 00 70 - - - a-(4-Metoxibensoyl)-a-(1-bensyl- 5-etoxi-
3-hydantoinyl)-2-klor-5-dodecyloxi karbonylacetanilid

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

2933 39 99 50 - - - - N-Fluor-2,6-diklorpyridiniumtetrafluorborat 6,5; S:0 1, 5

2933 99 90 81 - - - - 11,2,3-Bensotriazol 6,5; S:0 1, 5



2933 99 90 82 - - - - Tolyltriazol 6,5; S:0 1, 5

3707 10 00 40 - - Strålningskänslig emulsion, innehållande:
-  högst 10 viktprocent naftokinondiazidestrar,
- minst 2 men högst 20 viktprocent sampolymerer av
hydroxistyren
- högst 7 viktprocent epoxy-haltiga derivat
upplöst i 1-etoxi-2-propylacetat och/eller etyllaktat

6,0; S:0 1

3804 00 90 00 - Andra slag:

3804 00 90 10 - - Natriumlignosulfonat 5,0; K:0 (092908) 1

3804 00 90 90 - - Andra slag 5,0 1

3815 90 90 71 - - - Katalysator innehållande N-(2-hydroxipropy-
lammonium)diazabicyklo-(2,2,2)-oktan-2-etylhexanoat,
upplöst i etan-1,2-diol

6,5; S:0 1

3824 90 98 86 - - - - - Växtsteroler från trä eller sojaolja, innehållande:
- minst 75 viktprocentsteroler,
- högst 25 viktprocent stanoler,
som används som råvara för framställning av stanolestrar
(TN003)

6,5; K:0 (092907)
(EU001)

1, 4, 5

3903 19 00 30 - - - Kristallisk polystyren med en smältpunkt av lägst 268 °C
men högst 272 °C och en stelningspunkt av lägst 247°C men
högst 252 °C, med eller utan innehåll av tillsatser och
fyllnadsämnen

4,0; S:0 1, 5

3920 59 90 00 - - - Andra:

3920 59 90 10 - - - - Duk, inte porösa och inte laminerade, av modifierad
sampolymer av akrylnitril-metylakrylat med en tjocklek av
lägst 1,0 men högst 1,3 mm, i rullar

6,5 S:0 1, 5

3920 99 28 50 - - - - - Termoplastisk film eller folie av polyuretanplast med en
tjocklek av minst 250 µm men högst 350 µm, på ena sidan
belagd med en avtagbar skyddsfilm

6,5; S:0 1, 5

7011 20 00 20 - - Glaskon för katodstrålerör, med ett diagonalmått av minst
508,8 mm men högst 811,0 mm

4,0; S:0 1

7011 20 00 50 - - Bildskärm av glas med
- en genomskinlighet av 52,5 % (± 5 %) vid en glastjocklek av
11,43 mm och
- ett diagonalmått av minst 512,1 mm men högst 814,2 mm och
- måtten 341,8 x 440,5 x 94,1 mm (± 1,4 mm) eller 359,4 x
454,8 x 80,0 mm (± 1,4 mm) eller 358,0 x 454,0 x 90,0 (±
1,4 mm) eller 359,4 x 454,8 x 72,0 (± 1,4 mm) eller 396,0 x

4,0; S:0 1



633,0 x 103,7 mm (± 1,4 mm) eller 472,7 x 600,8 x 97,6 mm
(± 1,4 mm) eller 472,7 x 600,8 x 84,5 mm (± 1,4 mm) eller
445,0 x 726,1 x 112,5 mm (± 1,4 mm) eller 445,0 x 726,1 x
93,0 mm (± 1,4 mm)

8413 91 00 20 - - - Kamplattor av mangan-kisel-brons med en kopparhalt på
minst 58 och högst 63 viktprocent som skall byggas in i
vätskepumpar för luftkonditioneringsanläggningar för
motorfordon

1,7; S;0 1

8501 31 00 30 - - - Borstlös likströmsmotor med trefaslindning, en yttre
diameter av minst 85 mm men högst 115 mm, ett nominellt
vridmoment på 2,23 Nm (± 1,0 Nm), en uteffekt på över
120 W men högst 520 W, beräknad vid 1550 varv/min
(± 350 varv/min) och en matningsspänning av 12 V, utrustad
med en elektronisk krets försedd med Halleffektgivare, för
användning med en styrmodul för elektrisk servostyrning
(motor för elektrisk servostyrning)

2,7; S:0 (EU001) p/st 1

8507 80 30 40 - - - Rektangulär litiumjonackumulator med
- en längd av minst 80 mm men högst 1 000 mm,
- en bredd av minst 25 mm men högst 150 mm,
- en höjd av minst 100 mm men högst 500 mm,
- en vikt av minst 0,5 kg men högst 30 kg,
- en kapacitet av minst 20 Ah men högst 1 000 Ah,
för tillverkning av uppladdningsbara strömförsörjningsenheter
avsedda att ingå i varor enligt nr 8903

2,7; S:0 (EU001) p/st 1

8529 90 65 70 - - - - Drivarenhet som består av en elektronisk integrerad krets
och ett böjbart kretskort, för användning vid tillverkning av
LCD-moduler

3,0; S:0 (EU001) 1

8539 39 00 20 - - - Fluorescenslampor med kallkatod (CCFL) eller extern
elektrod (EEFL), med en diameter av högst 5 mm och med en
längd över 120 mm men högst 1 570 mm, för inbyggnad i
bakgrundsbelysningsenheter till LCD-moduler

2,7; S:0 (EU001) p/st 1

9001 90 00 70 - - Film och folie av polyetylentereftalat med en tjocklek under
300 µm enligt ASTM D2103, med prismor av akrylharts på ena
sidan med en prismavinkel på 90° och ett prismaavstånd av
50 µm

2,9; S:0 1, 5

Följande undernummer upphörde att gälla 30.6.2007:

0301 99 80 24, 0302 69 99 70, 0302 70 00 20, 0302 70 00 92, 0302 70 00 94, 0303 79 55 31,
0303 79 55 31, 0303 79 55 39, 0303 79 55 90, 0303 80 10 10, 0303 80 10 30, 0303 80 90 93,
0303 80 90 97, 0305 10 00 50, 0305 10 00 70, 0305 69 50 10, 0305 69 50 90,

0406 20 10 10, 0406 20 10 90, 0406 20 90 10, 0406 20 90 90, 0406 90 13 20, 0406 90 13 90,
0406 90 15 20, 0406 90 15 90, 0406 90 17 20, 0406 90 17 90, 0406 90 18 60, 0406 90 18 95,
0406 90 87 40, 0406 90 50 10, 0406 90 50 10, 0406 90 50 10, 0406 90 50 15, 0406 90 50 20,
0406 90 50 20, 0406 90 50 25, 0406 90 50 80, 0406 90 50 80, 0406 90 50 80, 0406 90 50 85,
0406 90 50 90, 0406 90 50 90, 0406 90 50 95,

0511 99 85 10, 0511 99 85 90,



0603 11 00 10, 0603 11 00 20, 0603 12 00 10, 0603 12 00 20,

0709 90 60 10, 0709 90 60 90, 0709 90 90 60, 0710 80 95 30, 0712 90 90 40, 0713 20 00 10,
0713 20 00 80, 0713 31 00 10, 0713 31 00 90, 0713 32 00 10, 0713 32 00 90, 0713 39 00 10,
0713 39 00 90, 0713 40 00 10, 0713 40 00 90,

0811 90 95 50,

2931 00 95 15.

Fotnotsförteckning

Ny fotnot, gäller fr.o.m. 29.12.2006:
TM 601
De belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminär antidumpningstull i enlighet med förordning (EG) nr 2005/2006 skall
frisläppas.

Textändring, gäller fr.o.m. 22.6.2007:
CD 496
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 befattning vid det företag som utfärdat fakturan.
2. Följande försäkran: "Jag intygar härmed att de [kvantitet] sadlar och väsentliga delar som tas upp i denna faktura och som
sålts för export till Europeiska gemenskapen, har tillverkats av (företagets namn och adress) (TARIC-tilläggsnummer) i Kina.
Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."
Datum och namnteckning
Om någon sådan faktura inte uppvisas skall den tullsats som gäller för andra företag tillämpas.

Fotnoterna CD 445 och CD 487 upphörde att gälla 26.6.2007

Förfrågningar:
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101,
Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och
Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller
e-post: kayttotariffi@tulli.fi

JK/LK, 103/010/2.7.2007

Översättning till svenska: Lena Helenius



TMD nr 105/2007

Enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (KN)
gällande klassificering av varor
Kommissionen publicerade den 3 juli 2007 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 149 ett tillkännagivande (2007/C
149/05) om enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (klassificering av varor). Tillkännagivandet innehåller en
ändring till de förklarande anmärkningarna i Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 50, 28.2.2006,
s.1).

JK/HHS, 106/010/6.7.2007

Bilaga: EUT C 149/2007, s. 3

Översättning till svenska: Lena Helenius



TMD nr 106/2007

Tullkvot för korv med ursprung i Island
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 759/2007 om öppnande och förvaltning av en
importtullkvot för korv med ursprung i Island. Förordningen finns publicerad i EUT L 172/30.6.2007. Förordningen trädde i
kraft den 3 juli 2007 och tillämpas från den 1 juli 2007.

En årlig tullkvot i enlighet med bilagan öpnnas för korven. För perioden 1.7. - 31.12.2007 skall den tillgängliga kvantiteten
vara 75 000 kg.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Kvoter och rättelser/Pirjo Nyberg, 6/787/9.7.2007

Bilaga: EUT L 172, 30.6.2007, s. 49, tabell

Översättning till svenska: Lena Helenius



TMD nr 107/2007

Tullkvoter för får och getter samt för får- och getkött
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EG) nr 1994/2006 om
öppnande av gemenskapstullkvoter för 2007 för får, getter, fårkött och getkött. Förordningen har publicerats i EUT L
169/29.6.2007. Förordningen trädde i kraft den 2 juli 2007 och tillämpas från och med den 1 juli 2007.

Bilagan till förordning nr 1994/2006 ersätts av bilagan till denna förordning, i vilken den extra årliga tullkvot som Island
beviljats har beaktats.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Kvoter och rättelser/Pirjo Nyberg, 5/787/9.7.2007

Bilaga: EUT L 169, 29.6.2007, s. 25 - 26, tabell

Översättning till svenska: Lena Helenius



TMD nr 108/2007

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juli 2007
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 juli 2007, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre
månader som Europeiska centralbanken tillämpat i maj 2007 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 4,07 %

Danmark 4,28 %

Sverige 3,57 %

Storbritannien 5,77 %

Cypern 3,99 %

Lettland 9,99 %

Litauen 4,89 %

Malta 4,23 %

Polen 4,44 %

Slovakien 4,16 %

Tjeckien 2,77 %

Ungern -

Estland 4,69 %

Bulgarien 4,40 %

Rumänien 7,62 %

RV/TA, 108/010/13.7.2007

Översättning till svenska: Lena Helenius



TMD nr 109/2007

Tullkvoter för bearbetade jordbruksprodukter med
ursprung i Turkiet
Europeiska gemenskapernas kommission har antagit en förordning om öppnande av årliga tullkvoter för import från Turkiet
av vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 3448/93.
Förordning (EG) nr 816/2007 har publicerats i EUT L 183/13.7.2007. Förordningen trädde i kraft den 13 juli 2007 och
tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Gemenskapstullkvoterna för import från Turkiet av de varor som fastställs i bilagan skall öppnas för perioden 1 januari–-31
december varje år från och med 2007 på de villkor som fastställs i bilagan.

För att dessa tullkvoter skall få utnyttjas skall ett varucertifikat A.TR. uppvisas.

Förordning (EG) nr 2026/2005 skall upphöra att gälla den 13 juli 2007. Mängden i tullkvot 09.0232 skall minskas med
mängden pastaprodukter som importerats enligt ovan nämnda förordning (kvot 09.0205) mellan den 1 januari och den 13 juli
2007.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Kvoter och rättelser/Pirjo Nyberg, 8/787/16.7.2007

Bilaga: EUT L 183, 13.7.2007, s. 7 - 11, tabell

Översättning till svenska: Lena Helenius



TMD nr 110/2007

Autonoma tullkvoter för fiskeriprodukter
Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EG) nr 824/2007 om öppnande och förvaltning av autonoma
gemenskapstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2007 - 2009. Förordningen finns publicerad i EUT nr L
184/14.7.2007. Förordningen träder i kraft den 17 juli 2007. Den föregående förordningen (nr 379/2004) upphörde att gälla
den 31 december 2006, efter vilket tullkvoterna inte har varit tillgängliga.

För att behålla en viss kontinuitet i förhållande till det tidigare kvotsystemet kan sänkta importtullar för fiskeriprodukter som
har övergått till fri omsättning medges från och med början av år 2007 till och med när förordningen träder i kraft.

Importtullarna på de produkter som anges i bilagan skall inom ramen för tullkvoterna tills vidare tas ut enligt i bilagan angivna
tullsatser för de perioder och upp till de kvantiteter som anges.

Kvoterna kan tillämpas 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.

Tullkvoterna förvaltas av kommissionen på så sätt att man följer den kronologiska ordning i vilken deklarationerna godtas
(TillK 308a - c).

Enligt artikel 4 i förordningen får tullavgifterna för fiskeriprodukter som har övergått till fri omsättning mellan den 1 januari
2007 och den 17 juli 2007 och som omfattas av en av de tullkvoter som anges i bilagan på deklarantens begäran sänkas
enligt de tullsatser som anges i bilagan.

Begäran skall senast den 14 augusti 2007 lämnas in till det tullkontor som ansvarar för den berörda produktens övergång till
fri omsättning och den skall innehålla uppgifter om vilken kvot det gäller. Begäran skall åtföljas av all relevant
dokumentation som visar att den importerade produkten omfattas av kvoten och att den har använts eller kommer att
användas för något av de särskilda ändamål som anges i bilagan för den berörda tullkvoten.

Artikel 4 i förordningen skall endast tillämpas om återstoden av den berörda tullkvoten medger det den dag då begäran
godkänns. Artiklarna 308a - c i TillK skall gälla i tillämpliga delar.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Kvoter och rättelser/Pirjo Nyberg, 7/787/07

Bilaga: EUT L 184, 14.7.2007, s. 3 - 4, tabell

Översättning till svenska: Lena Helenius



TMD nr 111/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Nya varukoder
gäller fr.o.m. 1.7.2007:

Varukod
Varubeskrivning

Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

2845 90 90 90 - - - Andra 5,5 1, 4, 5

3920 59 90 90 - - - - Andra 6,5 1, 5

8540 11 11 95 - - - - - - Färgkatodstrålerör med slot mask, utrustade
Färgkatodstrålerör med slot mask, utrustade med
elektronkanon och avböjningsspole,med ett
skärmbredd-/höjdförhållande på 4:3 och ett diagonalmått på
bildskärmen av högst 42 cm

14,0; S:0 p/st 1, 5

Textändringar, gäller fr.o.m. 1.1.2007:

7304 11 00 10 - - - Med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm och med ett högsta motsvarande
kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på 0,86 enligt formel vid International Institute of Welding (IIW)
och kemisk analys (TN079)

gäller fr.o.m. 1.7.2007:

3919 10 38 40 - - - - - Dubbelsidig, självhäftande film av modifierat epoxiharts, i rullar med en bredd av 10-20 cm, en
längd av 10-210 m och en sammanlagd tjocklek av 10-50 µm, ej avsedd för försäljning i detaljhandeln

5907 00 90 10 - - Textilvävnader, belagda med ett självhäftande medel i vilket är inbäddade kulor med en diameter av
högst 150 mm (TEXT099)

8407 90 10 10 - - - Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm3 för tillverkning av gräsklippare enligt
nr 8433 11 slåttermaskiner med motor enligt nr 8433 20 10, rotorkultivatorer enligt nr 8432 29 50eller
kompostkvarnar enligt nr 8436 80 99 (TN003)

8540 11 19 91 - - - - - - Färgkatodstrålerör, med elektronkanoner placerade sida vid sida (s.k. In Line-teknik), med ett
diagonalmått på bildskärmen av minst 79 cm

9001 20 00 20 - - Optiska spridar-, reflektor- eller prismafolier, otryckta spridarplåtar, med eller utan polariserande
egenskaper, särskilt tillskurna, för användning vid tillverkning av LCD-moduler (TN003)

9001 90 00 55 - - Optiska spridar-, reflektor- eller prismafolier, otryckta spridarplåtar, med eller utan polariserande
egenskaper, särskilt tillskurna, för användning vid tillverkning av LCD-moduler (TN003)



Undernummer som upphörde att gälla 30.6.2007:

0302 70 00 82 0302 70 00 84 0303 80 90 12 0303 80 90 16

Suspensionerna enligt följande undernummer har upphört den 30 juni 2007:

3707 10 00 20 3920 99 53 00 5402 49 00 85 5503 90 90 40 6307 90 10 10 7019 10 40

9001 20 00 30 9001 90 00 65

Nytt kapitel, gäller fr.o.m. 1.7.2007:

KAPITEL 99

SÄRSKILD UTRIKESHANDELSSTATISTIK

Varukod
Varubeskrivning

Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

9930 00 00 00 Varor som leveras till fartyg och flygplan:

9930 40 00 00 - Varor ur KN-kapitel 1-24

9930 27 00 00 - Varor ur KN-kapitel 27

9930 99 00 00 - Varor som är klassificerade på andra ställen

Fotnotsförteckning
Ny fotnot, gäller fr.o.m. 1.7.2007:
CD 513
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av ett ursprungsintyg som uppfyller villkoren i artikel 55 i
förordning (EEG) nr 2454/93.

Textändring, gäller fr.o.m. 6.7.2007:
CD 341
För övergång till fri omsättning erfordras att ett ursprungsintyg samt ett importtillstånd uppvisas, som utfärdats i enlighet med
Rådets förordning (EG) nr 752/2007 (EGT nr L 178).

Förfrågningar:
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101,
Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och
Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller
e-post: kayttotariffi@tulli.fi

RV/LK, 107/010/10.7.2007

Översättning till svenska: Lena Helenius



TMD nr 112/2007

Omräkningskurser för valuta i augusti 2007
Tullstyrelsen fastställer följande omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor.
Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 1.8 - 31.8.2007 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärden i augusti vid omräkning av
penningbelopp som angivits i utländsk valuta. Omräkningskurserna används vid beskattning av fordon, vars
bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under augusti 2007.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,3728 USD).

Förenta staterna USD 1,3728

Kanada CAD 1,4317

Storbritannien GBP 0,6690

Sverige SEK 9,1350

Norge NOK 7,8885

Danmark DKK 7,4112

Island ISK 79,31

Schweiz CHF 1,6509

Japan JPY 167,690

Australien AUD 1,5542

Hongkong HKD 10,5766

Sydafrika ZAR 9,3362

Saudiarabien SAR 5,09685

Marocko MAD 10,9288

Kuwait KWD 0,3903

Arabemiraten AED 5,01055



Singapore SGD 2,0631

Indien INR 51,549

Iran IRR 12773,133

Malaysia MYR 4,7565

Kina CNY 10,42240

Thailand THB 41,038

Nya Zeeland NZD 1,7240

Tunisien TND 1,754539

Turkiet TRY 1,6408

Egypten EGP 7,8127

Ryssland RUB 32,582

Ungern HUF 243,530

Tjeckien CZK 27,898

Malta MTL 0,4173

Cypern CYP 0,5607

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6923

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,7153

Slovakien SKK 32,657

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tullkodexen (EEG 2913/92) art. 35
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 168 - 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)



MA/PKK, 109/010/23.7.2007

Översättning till svenska: Lena Helenius



 TMD nr 113/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på firmans
egen begäran:

Datum Företagets namn FO-nummer Hemkommun Kundnummer

04.06.2007 Elcat Oy 1603074-9 T0001 Järvenpää 3454-6

05.06.2007 Metso Automation Oy 1570314-7 T0006 Kajaani 8431-9

11.06.2007 Indeport Oy 1644810-9 T0001 Turku 5874-3

15.06.2007 Orbis Oy 0112274-7 T0001 Vantaa 2312-7

30.06.2007 Turun Proviantti Oy 1938473-7 T0001 Turku 5389-2

01.07.2007 Kaitos Oy 0739977-1 T0001 Espoo 1331-8

01.07.2007 Patria Systems Oy 1782436-4 T0001 Tampere 3449-6

04.07.2007 Ruokamarkkinat Oy 0141515-2 T0001 Turku 3379-5

11.07.2007 Kotkan Putkityö Oy 0159659-8 T0001 Kotka 4182-2

15.07.2007 Virsu Oy 0115917-9 T0001 Helsinki 1993-5

PO/AMJ,110/010/26.7.2007

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder den 16 juli
2007 på grund av konkurs:

Modern Freight Oy (1812390-6 T0001) Kotka 5854-5

PO/AMJ,111/010/26.7.2007

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder den 4 juli
2007 på grund av konkurs:

Vee-Wear Oy (1806869-5 T0001) Pälkäne 8970-6

PO/AMJ,112/010/26.7.2007

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder den 25 juni



2007 på grund av likvidation:

Neste Oil Markets Oy (1852326-4 T0001) 5196-1

PO/AMJ,113/010/26.7.2007

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder den 4 juli
2007 på grund av att firman lagts ned:

Superlon Oy (1071334-6 T0001) Rauma 7183-7

PO/AMJ,114/010/26.7.2007



 TMD nr 114/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringar i förteckningen över landgrupper
gäller fr.o.m. 1.7.2007:

Ny landgruppskod
1013 ECEU Europeiska gemenskapen (inklusive koden "EU")

Ändring av förkortning och text
1010 EC Europeiska gemenskapen (före detta EEC Europeiska ekonomiska gemenskapen)

Nya varukoder
gäller fr.o.m. 1.1.2007:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

0303 79 93 00 - - - - Skärlånga (Genypterus
blacodes):

0303 79 93 10 - - - - - Avsedd för beredning 7,5; K:0
(092760)
(EU001)
(TM062)

1

0303 79 93 90 - - - - - Annan 7,5 1

0304 29 21 00 - - - - - Av torsk av arten Gadus
macrocephalus:

0304 29 21 10 - - - - - - Avsedd för beredning 7,5; K:0
(092776)

(EU001)
(TM062)

1

0304 29 21 90 - - - - - - Annan 7,5 1

0304 29 58 00 - - - - - - Annan:

0304 29 58 10 - - - - - - - Avsedd för beredning 6,1; K:4
(092774)

(EU001)
(TM062)

1

0304 29 58 90 - - - - - - - Annan 6,1 1



0304 29 99 65 - - - - - Av flundra (Limanda
aspera, Lepidopsetta bilineata,
Pleuronectes quadrituberculatus):

0304 29 99 65 - - - - - - Avsedd för beredning 11,4; K:0
(092778)

(EU001)
(TM062)

1

0304 29 99 69 - - - - - - Annan 11,4 1

0304 99 31 00 - - - - - - Av torsk av arten Gadus
macrocephalus:

0304 99 31 10 - - - - - - Avsedd för beredning 7,5; K:0
(02776)

(EU001)
(TM062)

1

0304 99 31 90 - - - - - - Annan 7,5 1

1704 90 99 91 - - - - - - Innehållande minst 70
viktprocent sackaros (inbegripet
invertsocker uttryckt som
sackaros):

1704 90 99 91 - - - - - - - Halva och lokum 9,0 + EA max
18,7 + ADS/Z

1, 3

1704 90 99 99 - - - - - - - Andra 9,0 + EA max
18,7 + ADS/Z

1, 3

Undernummer 1704 90 99 90 upphörde att gälla 31.12.2006.

gäller fr.o.m. 1.3.1992:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

1806 20 80 00 - - - Chokladglasyr:

1806 20 80 10 - -  -  -  Innehållande mindre  än 70
viktprocent  sackaros  (inbegripet
invertsocker  uttryckt  som
sackaros)

8,3 + EA max
18,7 + ADS/Z;
K:43,0(090085)

1, 3



1806 20 80 90 -  -  -  -  Innehållande  minst  70
viktprocent  sackaros  (inbegripet
invertsocker  uttryckt  som
sackaros)

8,3 + EA max
18,7 + ADS/Z;
K:43,0(090085)

1, 3

1806 20 95 00 - - - Andra:

1806 20 95 10 - -  -  -  Innehållande mindre  än 70
viktprocent  sackaros  (inbegripet
invertsocker  uttryckt  som
sackaros)

8,3 + EA max
18,7 + ADS/Z;
K:43,0(090085)

1, 3

1806 20 95 90 -  -  -  -  Innehållande  minst  70
viktprocent  sackaros  (inbegripet
invertsocker  uttryckt  som
sackaros)

8,3 + EA max
18,7 + ADS/Z;
K:43,0(090085)

1, 3

Fotnotsförteckning

Textändring
gäller fr.o.m. 6.7.2007:

CD 341
För övergång till fri omsättning erfordras att ett ursprungsintyg samt ett importtillstånd uppvisas, som utfärdats i enlighet med
Rådets förordning (EG) nr 752/2007 (EGT nr L 178).
gäller fr.o.m. 1.10.2007:

CD 482
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av ett ursprungsintyg som uppfyller villkoren i artikel 55 i
förordning (EEG) nr 2454/93 och en importlicens enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 812/2007 (EGT L 182).

Nya fotnoter
gäller fr.o.m. 1.1.2007:

TM 602
Produkter som omfattas av KN-nummer 0306 11 10 10 och 0306 11 90 10 har dock rätt  att  omfattas av kvoten om de
genomgår en eller båda av följande typer av hantering:
- Klyvning av frysta languster.
- Värmebehandling av frysta languster för att kunna avlägsna inre avfallsmaterial.

TM 603
Produkter som omfattas av KN-nummer 1605 20 10 50 och 1605 20 99 45 har dock rätt  att  omfattas av kvoten om de
genomgår följande typ av hantering:
- Behandling av räkor i modifierad atmosfär enligt definitionen i EU:s direktiv om förpackningsgaser 95/2/EG av den 20
februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (EGT L 61, 18.3.1995, s. 1. Direktivet senast
ändrat genom direktiv 2006/52/EG (EUT L 204, 26.7.2006, s. 10)).

gäller fr.o.m. 1.10.2007
CD 514
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras en importlicens som erhållits enligt de villkor som är föreskrivna i
förordning (EG) nr 806/2007 (EGT L 181).

Förfrågningar:
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101,
Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och
Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller
e-post: kayttotariffi@tulli.fi

RV/LK, 115/010/30.7.2007



TMD nr 115/2007

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Preliminär antidumpningstull vid import av dihydromyrcenol med ursprung i
Indien

Den preliminära antidumpnmingstullen, som införts genom kommissionens förordning (EG) nr 896/2007 (EUT nr L 196,
28.7.2007), tas ut vid import av dihydromyrcenol med Taric-nummer 2905 22 90 10.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 29 juli 2007 och är följande:

Tillverkare Antidumpningstull Taric-
tilläggsnr

Neeru Enterprises, Rampur, Indien 3,3 % A827

Alla andra företag 7,5 % A999

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att en säkerhet motsvarande den preliminära tullen ställs. Förordningen
tillämpas i sex månader.

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärder vid import av vissa
rördelar med ursprung i Thailand

Vid tillämpning av antidumpningstullarna enligt förordning nr 1496/2004 (TMD nr 167/2004) vid import av vissa rördelar
(Taric-nummer 7307 93 11 99, 7307 93 19 99, 7307 99 30 98 och 7307 99 90 98) med ursprung i Thailand har namnet Awaji
Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn, som tidigare använts i förordningen, ändrats till Awaji Materia (Thailand) Co. Ltd,
Samutprakarn. Taric-tilläggsnumret 8850 har inte ändrats.

Upphävande av antidumpningstull

Genom rådets förordning (EG) nr 856/2007 (EUT nr L 190, 21.7.2007) förlängs upphävandet av antidumpningstullen (TMD
58/2002) på kinesisk ferromolybden (KN-nummer 7202 70 00) till den 31 januari 2008. Förordningen trädde i kraft den 22
juli 2007.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- vid import av sulfanilsyra (Taric-nummer 2921 42 10 60) med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indien har en översyn
inletts gällande eventuella fortsatta antidumpningsåtgärder (EUT nr C 171, 24.7.2007).

-vid import av sulfanilsyra (Taric-nummer 2921 42 10 60) med ursprung i Indien har en översyn inletts gällande eventuella
fortsatta utjämningsåtgärder (EUT nr C 171, 24.7.2007).

Avslutna antidumpningsåtgärder

- antisubventionsförfarandet (undersökning) gällande import av dihydromyrcenol (KN-nummer ex 2905 22 90) med ursprung
i Indien har avslutats. Inga nya utjämningsåtgärder har införts (EUT nr L 196, 28.7.2007).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419



EEK/MSR, 116/010/30.7.2007



TMD nr 116/2007

Förfallodag för bilskatt ändras 1.9.2007 och
periodspecifikation införs
En ändring av 61 § i bilskattelagen (1450/2006) träder i kraft den 1 september 2007. Efter ändringen är förfallodagen för
bilskatt i fråga om kontantkunder 15 dagar från beslutets datum och i fråga om registrerade bilskattskyldiga 25 dagar från
periodens utgång. I beslut om ändring av beskattning är förfallodagen i fråga om kontantkunder även i fortsättningen 30 dagar
från ändringsbeslutets datum, men i fråga om registrerade bilskattskyldiga infaller förfallodagen 25 dagar från utgången av
den period under vilken beskattningsbeslutet fattades.

Registrerade bilskattskyldigas periodräkning ersätts under september-oktober med en periodspecifikation som är bekant från
förtullningen. Periodspecifikationen utgör inte räkning utan är ett sammandrag av de bilskatter som debiterats under
perioden. Med hjälp av periodspecifikationen kan kunden på samma gång betala alla bilskattebeslut som har samma
förfallodag.

Om kunden betalar skatten för sent, uppbärs förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995)
skilt för varje beskattningsbeslut (minst 3 euro/beslut)

RV/JMM, 119/010/3.8.2007



TMD nr 117/2007

Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom.
bilskattelagen

Tullstyrelsen Föreskrift

Dnr Datum

117/010/07 3.8.2007

Författningsgrund
40 § 2 mom. i bilskattelagen

Giltighetstid
1.9.2007 - 31.12.2007

Målgrupper
Tulldistrikten, registrerade bilskattskyldiga importörer samt fordonsimportörer som meddelat att de ansöker om status som
registrerad bilskattskyldig

Tullstyrelsen har med stöd av 40 § 2 mom. i bilskattelagen fastställt de 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 deklarationsdagen 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 som påförs för en period

Förfallodagen för skatterna som påförts för en deklarationsperiod är 25 dagar efter utgånden av perioden. För skatterna som
påförts för en period skickas kunden en periodspecifikation med vilken kunden på en gång kan betala alla bilskattebeslut som
förfaller till betalning samtidigt. Om förfallodagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller
midsommarafton eller helgfri lördag, kan skatten ännu betalas den första vardagen därefter.

Om kunden betalar skatten för sent, uppbärs förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995)
skilt för varje beskattningsbeslut (minst 3 euro/beslut)

RV/JMM, 117/010/3.8.2007

Bilaga: Perioder och inlämningsdagar för bilskattedeklarationer i maskinläsbar form

Registrerade skattskyldiga skall avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter utgången av
perioden.

Bilbeskattningsperiod Sista inlämningsdag
för perioddeklaration

Förfallodag

1.-10.9.2007 20.9.2007 5.10.2007



11.-20.9.2007 1.10.2007 15.10.2007

21.-30.9.2007 10.10.2007 25.10.2007

1.-10.10.2007 22.10.2007 5.11.2007

11.-20.10.2007 30.10.2007 14.11.2007

21.-31.10.2007 12.11.2007 26.11.2007

1.-10.11.2007 20.11.2007 5.12.2007

11.-20.11.2007 30.11.2007 17.12.2007

21.-30.11.2007 10.12.2007 27.12.2007

1.-10.12.2007 20.12.2007 4.1.2008

11.-20.12.2007 31.12.2007 14.1.2008

21.-31.12.2007 10.1.2008 25.1.2008



TMD nr 118/2007

Lag om ändring av lagen om påförande av accis
Genom lagen om ändring av lagen om påförande av accis (756/2007) förtydligas bestämmelserna om försäljning av
accispliktiga produkter från andra EU-länder till Finland. Genom lagen bestäms om distansförsäljarens och privatpersoners
accisskyldighet. Lagen har kompletterats med förfarandebestämmelser som distansförsäljaren skall iaktta. Dessutom har vissa
tekniska ändringar gjorts i lagen.

Distansförsäljning

Vid distansförsäljning är försäljaren accisskyldig. Med distansförsäljning avses försäljning i vilken någon annan än en
auktoriserad lagerhållare eller en registrerad eller oregistrerad näringsidkare inköper sådana accispliktiga produkter från en
annan medlemsstat vilka distansförsäljaren eller någon på dennes vägnar avsänder eller transporterar direkt eller genom en
annan medlemsstat.

Transporten anses ha organiserats av försäljaren t.ex. när försäljaren på sin webbplats handleder kunderna att i samband med
beställningen anlita vissa transportföretag eller när försäljaren på något annat sätt deltar i transportarrangemangen.

Distansförsäljaren har möjlighet att utse en av tullmyndigheten godkänd skatterepresentant för att denna skall betala
acciserna på försäljarens vägnar. Om ingen skatterepresentant utsetts, skall försäljaren göra en anmälan om de produkter som
avsänds och ställa en säkerhet för betalning av acciserna innan produkterna avsänds till Finland.

Köparens skatteansvar

Privatpersonerna är accisskyldiga när de ordnar transporten av de beställda produkterna från ett EU-land till Finland utan att
försäljaren eller någon på dennes vägnar deltar i transportarrangemangen. Privatpersonerna svarar i dessa fall själva för
deklarering och betalning av accisen. Förutom privatpersonen är ansvarig för accisen också det transportföretag eller den
privatperson som deltar i transporten av produkterna till Finland, och den som innehar produkterna i Finland.

Lagändringen gäller inte varor som en resande anskaffat för eget bruk i ett annat EU-land och som resanden själv fört in i
landet. Dessa varor är fortfarande i regel accisfria.

Tullkontor som verkställer beskattning

I fråga om auktoriserade lagerhållare verkställs accisbeskattningen av det tulldistrikt inom vars område det skattfria lagret är
beläget. För andra accisskyldiga verkställs accisbeskattningen av den tullmyndighet inom vars område den accisskyldiges
hemort är. Om den accisskyldige inte har hemort i Finland, verkställs accisbeskattningen av den tullmyndighet inom vars
område produkterna har förts in till Finland eller det annars har konstaterats att produkterna medför accisskyldighet.

Ikraftträdande

Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2007.

RV/SH, 120/010/2.8.2007



  TMD nr 119/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Nya varukoder

gäller fr.o.m. 1.1.2007:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

0304 99 33 00 - - - - - - Av torsk av arten Gadus
morhua:

0304 99 33 10 - - - - - - - Avsedd för beredning EHTO 1

0304 99 33 90 - - - - - - - Annan 7,5 1

0304 99 99 65 -  -  -  -  -  -  Av  flundra  (Limanda
aspera,  Lepidopsetta  bilineata,
Pleuronectes quadrituberculatus):

0304 99 99 65 - - - - - - - Avsedd för beredning 7,5; K:0
(092778)

(EU001)
(TM062)

1, 5

0304 99 99 69 - - - - - - - Annan 7,5 1, 5

gäller fr.o.m. 29.07.2007:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

2905 22 90 00 - - - Andra:

2905 22 90 10 -  -  -  -  dihydromyrcenol  med  en
renhetsgrad av minst 93 %

5,5 1, 2, 4,
5

2905 22 90 90 - - - - Andra 5,5 1, 4, 5

gäller fr.o.m. 1.1.2008:



Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

8537 10 91 90 - - - - Andra 2,1 2,1

Varukoder som upphör att gälla 31.12.2007:

1602 50 39 10 1602 50 39 90 1602 50 80 10 1602 50 80 90

1704 90 51 11 1704 90 51 11 1704 90 51 19 1704 90 51 90

8525 80 19 10 8528 49 35 10 8528 49 35 90 8528 49 91 10 8528 49 91 90 8528 59 90 10

8529 90 97 30 8537 10 91 91 8537 10 91 91 8537 10 91 99 8537 10 99 91 8543 70 90 15

Fotnotsförteckning

Textändringar
gäller fr.o.m. 1.10.2000:
TM 525
Detta förbud skall inte gälla export som uppfyller villkoren i punkterna a - g i förordning (EG) nr 2037/2000 (EGT L 244)
ändrad genom förordning (EG) nr 2038/200 (EGT L 244).
gäller fr.o.m. 1.1.2007

TM 062
Produkterna får omfattas av denna tullkvot när de är avsedda för någon typ av hantering, dock inte när de endast är avsedda
för en eller flera av följande typer av hantering:
- Rensning, urtagning, borttagning av stjärt, avlägsnande av huvud.
- Skärning (utom till tärningar eller filéer, framställning av lappar eller skärning av frysta block eller delning av frysta block
av filéer med mellanskikt).
- Stickprovstagning, sortering.
- Märkning.
- Förpackning.
- Kylning.
- Frysning.
- Djupfrysning.
- Upptining, urbening.
Produkterna får inte omfattas av denna tullkvot när de är avsedda för annan typ av behandling (eller hantering) som ger rätt
till att omfattas av kvoten, när denna behandling (eller hantering) äger rum på detaljhandels- eller restaurangnivå. Sänkningen
av tullavgifterna är tillämplig endast för fisk som är avsedd som livsmedel.

Förfrågningar:
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101,
Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och
Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller
e-post: kayttotariffi@tulli.fi

JK/LK, 122/010/6.8.2007



 TMD 120/2007

Antidumpningsåtgärder
Ändring av förordningen som gäller import av pakistanskt sänglinne

Genom rådets förordning (EG) nr 925/2007 (EUT nr L 202, 3.8.2007) har antidumpningstullen vid import av sänglinne
(Taric-nummer 6302 21 00 81, 6302 21 00 89, 6302 22 90 19, 6302 31 00 90 och 6302 32 90 19) med ursprung i Pakistan
ändrats.

I förteckningen över samarbetsvilliga tillverkare (se TMD nr 98/2006) har följande fyra företag lagts till:

Namn Adress

M/S Arif Textiles Private Limited Karim Bibi Street, Bawa Chak,
Sargodha Road, Faisalabad

M/S Club Textile Sargodha Road, Ali Block,
Faisalabad

J.K. Sons Private Limited 3-1/A, Peoples Colony
Jaranwala Road, Faisalabad

ZIS Textiles Private Limited 3Km Sheikhupaura Road
Khurrianwala, Faisalabad”

Ovan nämnda företag omfattas av en antidumpningstull på 5,8 procent (Taric-tilläggsnummer A706). Förordningen trädde i
kraft den 4 augusti 2007.

Avslutna antidumpningsåtgärder

- antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa kamerasystem med ursprung i Japan (KN-nummer ex
8525 80 19, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91, ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99 och
8543 70 90) avslutades den 1 augusti 2007 (EUT nr L 198, 31.7.2007). Samtidigt avslutades undersökningen och
interimsöversynen gällande japanska kamerasystem.
- antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och partiella interimsöversyner) vid import av karbamid (KN-nummer 3102 10
10 och 3102 10 90) med ursprung i Ryssland avslutades den 1 augusti 2007 (EUT nr L 198, 31.7.2007).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

EEK/MSR, 121/010/6.8.2007



TMD nr 121/2007

Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i
augusti 2007
Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs att användas vid bestämmande av tullvärdet. Denna
omräkningskurs skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland under tiden 15 - 31 augusti 2007 förtullas till
fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Denna ändrade omräkningskurs används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen (1482/94)
vid omräkning av penningbelopp som angivits i utländsk valuta. Den ändrade kursen används vid beskattning av de fordon
vars bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under perioden 15 - 31 augusti 2007.

Island ISK 84,32

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/JMM, 123/010/9.8.2007



TMD nr 122/2007

Antidumpningsåtgärder
Ändring (gällande företag) av antidumpningstullen på kisel

Enligt kommissionens tillkännagivande (2007/C 188/05) gäller antidumpningstullen vid import av rysk kisel (KN-nummer
2804 69 00) inte längre varor som importeras till gemenskapen av Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) GmbH och som
framställts av följande närstående producenter i Ryssland: SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralregionen, Ryssland
och ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutskregionen, Ryssland (Taric-tilläggsnummer A465). Återbetalning av de
antidumpningstullar som redan betalats skall sökas hos Tullen.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa (Taric-nummer 8427 90 00 10 och 8431 20 00 10) med ursprung i
Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 184, 7.8.2007).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TP/MSR, 127/010/13.8.2007



TMD nr 123/2007

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i augusti
2007
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 2007, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre
månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juni 2007 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 4,15 %

Danmark 4,37 %

Sverige 3,67 %

Storbritannien 5,88 %

Cypern 3,99 %

Lettland 8,09 %

Litauen 4,91 %

Malta 4,36 %

Polen 4,52 %

Slovakien 4,27 %

Tjeckien 2,93 %

Ungern -

Estland 4,74 %

Bulgarien 4,53 %

Rumänien 7,26 %



MJK/PKK, 124/010/9.8.2007



TMD nr 124/2007

Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
augusti 2007
Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser att användas vid bestämmande av tullvärdet. Dessa
omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland under tiden 22 - 31 augusti 2007 förtullas till
fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen
(1482/94) vid omräkning av penningbelopp som angivits i utländsk valuta. De ändrade kurserna används vid beskattning av
de fordon vars bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under perioden 22 - 31 augusti 2007.

Japan JPY 156,780

Thailand THB 43,098

Nya Zeeland NZD 1,8695

Ungern HUF 256,520

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/JMM, 128/010/16.8.2007



TMD nr 125/2007

Ändring i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder den 15
augusti 2007 på grund av konkurs:

RAM-Logistics Oy 1872317-8T0001 Kotka 5233-2

MAK/TRH, 129/010/16.8.2007



TMD nr 126/2007

Enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (KN)
gällande klassificering av varor
Kommissionen har i Europeiska unionens officiella tidning nr C 164/2007 (2007/C 164/02) och C 176/2007 (2007/C 176/01)
publicerat meddelanden om enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (KN). Meddelandena innehåller ändringar
till de förklarande anmärkningarna i Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 50, 28.2.2006).

MKi/HHS, 126/010/10.8.2007

Bilagorna:
EUT C 164, 18.7.2007, s. 3-4
EUT C 176, 28.7.2007, s. 1



TMD nr 127/2007

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission har den 27 juli 2007 utfärdat följande förordningar (EUT nr L 196/2007) om
klassificering av varor i den kombinerade nomenklaturen:

(EG) nr 902/2007 (bilaga 1),
(EG) nr 903/2007 (bilaga 2) och
(EG) nr 904/2007 (bilaga 3).

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 28 juli 2007.
De tillämpas således på varor som tullklareras den 17 augusti 2007 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med
klassificeringar fastställda genom ovan nämnda förordningar, kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter
deras publicering.

MKi/HHS, 125/010/10.8.2007

Bilagorna:
Bilaga 1: EUT nr L 196, 28.7.2007, s. 34
Bilaga 2: EUT nr L 196, 28.7.2007, s. 36
Bilaga 3: EUT nr L 196, 28.7.2007, s. 38



TMD nr 128/2007

Omräkningskurser för valuta i september 2007
Tullstyrelsen fastställer följande omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor.
Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 1 - 30.9.2007 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa  omräkningskurser  används  också  vid  fastställande  av  fordons  beskattningsvärden  i  september  vid  omräkning av
penningbelopp  som  angivits  i  utländsk  valuta.  Omräkningskurserna  används  vid  beskattning  av  fordon,  vars
bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under september 2007.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (esim. 1 EUR = 1,3442 USD).

Förenta staterna USD 1,3442

Kanada CAD 1,4199

Storbritannien GBP 0,67565

Sverige SEK 9,3482

Norge NOK 7,958

Danmark DKK 7,4115

Island ISK 85,31

Schweiz CHF 1,6243

Japan JPY 154,710

Australien AUD 1,6592

Hongkong HKD 10,3339

Sydafrika ZAR 9,5772

Saudiarabien SAR 4,98775

Marocko MAD 10,8749

Kuwait KWD 0,3753

Arabemiraten AED 4,90365



Singapore SGD 2,0311

Indien INR 51,0695

Iran IRR 12486,4222

Malaysia MYR 4,6989

Kina CNY 10,2547

Thailand THB 43,278

Nya Zeeland NZD 1,9116

Tunisien TND 1,728708

Turkiet TRY 1,6922

Egypten EGP 7,664

Ryssland RUB 32,334

Ungern HUF 256,450

Tjeckien CZK 27,399

Malta MTL 0,4173

Cypern CYP 0,5607

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6923

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,790

Slovakien SKK 33,261

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tullkodexen (EEG 2913/92) art. 35



Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 168 - 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 130/010/27.8.2007



TMD nr 129/2007

Tullstyrelsens beslut om anmälnings- och
betalningsförfaranden för accis på produkter som
privatpersoner för med sig eller tar emot från utlandet

Tullstyrelsen Föreskrift

Dnr Datum

18/099/07 28.8.2007

Författningsgrund
Lag om påförande av accis 24 § (1016/1998)

Giltighetstid
Fr.o.m.1.9.2007 tills vidare
Föreskriften ersätter Tullstyrelsens föreskrift dnr 75/099/98 (TMD 325/98) av den 22 december 1998.

Målgrupper
Tullstyrelsens regionalförvaltning och privatpersoner

Personer som anländer till landet

1. Privatpersoner som anländer till landet och för med sig produkter i större mängder än de enligt bestämmelserna har rätt att
accisfritt föra in för eget bruk skall för verkställande av accisbeskattningen anmäla produkterna till tullmyndigheten på
platsen för inresan. Anmälan kan göras muntligt.

2. Privatpersoner som anländer till landet skall i ett fall enligt punkt 1 ovan välja den röda filen, om det på platsen för inresan
för klarering av medförda varor finns filer med olika färger eller endast en röd fil. Om filerna inte markerats och
privatpersonen kommer in i landet med motorfordon, skall han eller hon fästa en röd lapp vid fordonets vindruta.

3. Om det på platsen för inresan inte finns någon tullmyndighet skall privatpersonen som anländer till landet fylla i en
accisdeklarationsblankett och lämna in den i tullverkets skattedeklarationslåda.

Personer som tar emot gåvoförsändelser

4. När privatpersoner för eget bruk tar emot produkter som en annan privatperson utan vederlag skickat från utlandet, i en
större mängd än de enligt bestämmelserna har rätt att accisfritt ta emot, skall de för verkställande av accisbeskattningen
anmäla produkterna till tullmyndigheten.

5. För gåvoförsändelser som mottagits från en annan medlemsstat i Europeiska unionen skall en skriftlig accisdeklaration
göras till tullmyndigheten på den mottagande personens hemort inom två vardagar från att produkterna tagits emot.

6. Deklarationen över gåvoförsändelser som mottagits från länder utanför Europeiska unionen skall göras vid vederbörande
tullkontor. En privatperson som tar emot varorna kan göra deklarationen muntligt.

Personer som köper varor från en annan medlemsstat

7. När en privatperson på annat sätt än genom distansförsäljning från ett annat medlemsland köper varor som transporteras
till Finland av andra privatpersoner eller yrkesmässiga näringsidkare, skall han eller hon deklarera varorna hos
tullmyndigheten på hemorten innan varorna transporteras samt ställa en säkerhet för betalning av acciserna på dem. En
skriftlig accisdeklaration skall göras till tullmyndigheten på hemorten inom två vardagar från mottagandet av varorna.

8. Skyldigheterna enligt punkt 7 ovan tillämpas också på personer som köper varor för en privatpersons räkning och
transporterar dem till Finland eller innehar dessa i Finland.



Betalning av accis

9. Acciser som tullmyndigheten påfört skall betalas inom 10 dagar från dateringen av den räkning som gäller dem.

10. Varor som en privatperson har fört med sig eller mottagit från ett land utanför Europeiska unionen kan utlämnas till
honom eller henne först då acciserna har betalats.

TVE/RV, 18/099/28.8.2007



TMD nr 130/2007

Tullkvot för beredningar som används som djurfoder
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 880/2007 om ändring av förordning (EG) nr
2133/2001 vad tullkvoten för beredningar som används som djurfoder enligt KN-nummer 2309 90 beträffar. Förordningen
finns publicerad i EUT L 194/26.7.2007 och trädde i kraft den 29 juli 2007.

I bilagan till förordning (EG) nr 2133/2001 läggs till en rad enligt följande:

”09.0070 2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 95
2309 90 99

Beredningar
som används
som djurfoder

2 700 värdetull  7 % Alla
tredjeländer

(erga
omnes)”

Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationer tas emot.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Kvoter och rättelser /
Pirjo Nyberg, 9/787/31.8.2007



TMD nr 131/2007

ATA-carnet gäller i Pakistan fr.o.m. 1.10.2007
Enligt Centralhandelskammarens meddelande ansluter Pakistan till ATA-konventionen den 1 oktober 2007 och blir därmed
det 64:e medlemslandet i systemet. Tullen i Pakistan godkänner ATA-carneter för utställningsvaror och yrkesutrustning.
Landet godkänner ATA-carneter inte för kommersiella varuprover.

ATA-carneter godkänns inte som transiteringshandlingar i transitotrafiken i Pakistan. Carneter godkänns inte heller i
posttrafiken eller för andra obeledsagade försändelser.

Tullen i Pakistan har meddelat att landet också godkänner ATA-carneter som ifyllts på engelska. Alla tullar på internationella
flygplatser och hamnar i Pakistan är behöriga att godkänna ATA-carneter under tullarnas normala öppettider.

Landskoden för Pakistan enligt ISO-standarden är PK.

Den garanterande sammanslutningen i Pakistan är ''National Committee of the International Chamber of Commerce in
Pakistan - ICC Pakistan''.

Mera information:
Centralhandelskammaren, Ilse Kuussaari, tfn (09) 6969 6624.

JR/Hel, 131/010/7.9.2007



 TMD nr 132/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Nya varukoder (gäller fr.o.m. 7.9.2007):

Varukod
Varubeskrivning

Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

6403 20 00 00 - Skodon med yttersulor av läder och
överdelar bestående av läderband
runt vristen och stortån:

6403 20 00 20 - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 20 00 80 - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 05 15 - - - - - Andra slag:

6403 51 05 15 - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 05 18 - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 05 95 - - - - - Andra slag:

6403 51 05 95 - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 05 98 - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 11 91 - - - - - - Andra slag:

6403 51 11 91 - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 11 99 - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 15 91 - - - - - - - Andra slag:

6403 51 15 91 - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 15 99 - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 19 91 - - - - - - - Andra slag:



6403 51 19 91 - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 19 99 - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 91 91 - - - - - - Andra slag:

6403 51 91 91 - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 91 99 - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 95 91 - - - - - - - Andra slag:

6403 51 95 91 - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 95 99 - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 99 91 - - - - - - - Andra slag:

6403 51 99 91 - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 51 99 99 - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 05 15 - - - - - Andra slag:

6403 59 05 15 - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 05 18 - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 05 95 - - - - - Andra slag:

6403 59 05 95 - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 05 98 - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 11 91 - - - - - - Andra slag:

6403 59 11 91 - - - - - - - Avsända från Macao 5,0 pa 1, 2, 5

6403 59 11 99 - - - - - - - Andra slag 5,0 pa 1, 2, 5

6403 59 31 91 - - - - - - - Andra slag:



6403 59 31 91 - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 31 99 - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 35 91 - - - - - - - - Andra slag:

6403 59 35 91 - - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 35 99 - - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 39 91 - - - - - - - - Andra slag:

6403 59 39 91 - - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 39 99 - - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 91 91 - - - - - - Andra slag:

6403 59 91 91 - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 91 99 - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 95 91 - - - - - - - Andra slag:

6403 59 95 91 - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 95 99 - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 99 91 - - - - - - - Andra slag:

6403 59 99 91 - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 59 99 99 - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 05 15 - - - - - Andra slag:

6403 91 05 15 - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 05 18 - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 05 95 - - - - - Andra slag:



6403 91 05 95 - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 05 98 - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 11 95 - - - - - - - Andra slag:

6403 91 11 95 - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 11 98 - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 13 95 - - - - - - - - Andra slag:

6403 91 13 95 - - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 13 98 - - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 16 95 - - - - - - - - - Andra slag:

6403 91 16 95 - - - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 16 98 - - - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 18 95 - - - - - - - - - Andra slag:

6403 91 18 95 - - - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 18 98 - - - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 91 95 - - - - - - - Andra slag:

6403 91 91 95 - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 91 98 - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 93 95 - - - - - - - - Andra slag:

6403 91 93 95 - - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 93 98 - - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 96 95 - - - - - - - - - Andra slag:



6403 91 96 95 - - - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 96 98 - - - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 91 98 95 - - - - - - - - - Andra slag:

6403 91 98 95 - - - - - - - - - - Avsända från Macao 5,0 pa 1, 2, 5

6403 91 98 98 - - - - - - - - - - Andra slag 5,0 pa 1, 2, 5

6403 99 05 15 - - - - - Andra slag:

6403 99 05 15 - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 05 18 - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 05 95 - - - - - Andra slag:

6403 99 05 95 - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 05 98 - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 11 91 - - - - - - Andra slag:

6403 99 11 91 - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 11 99 - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 31 91 - - - - - - - Andra slag:

6403 99 31 91 - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 31 99 - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 33 91 - - - - - - - - Andra slag:

6403 99 33 91 - - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 33 99 - - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 36 91 - - - - - - - - - Andra slag:



6403 99 36 91 - - - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 36 99 - - - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 38 91 - - - - - - - - - Andra slag:

6403 99 38 91 - - - - - - - - - - Avsända från Macao 5,0 pa 1, 2, 5

6403 99 38 99 - - - - - - - - - - Andra slag 5,0 pa 1, 2, 5

6403 99 91 95 - - - - - - - Andra slag:

6403 99 91 95 - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 91 98 - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 93 25 - - - - - - - - - Andra slag:

6403 99 93 25 - - - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 93 28 - - - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 93 95 - - - - - - - - Andra slag:

6403 99 93 95 - - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 93 98 - - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 96 25 - - - - - - - - - - Andra slag:

6403 99 96 25 - - - - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 96 28 - - - - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 96 95 - - - - - - - - - Andra slag:

6403 99 96 95 - - - - - - - - - - Avsända från Macao 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 96 98 - - - - - - - - - - Andra slag 8,0 pa 1, 2, 5

6403 99 98 25 - - - - - - - - - - Andra slag:



6403 99 98 25 - - - - - - - - - - - Avsända från Macao 7,0 pa 1, 2, 5

6403 99 98 28 - - - - - - - - - - - Andra slag 7,0 pa 1, 2, 5

6403 99 98 95 - - - - - - - - - Andra slag:

6403 99 98 95 - - - - - - - - - - Avsända från Macao 7,0 pa 1, 2, 5

6403 99 98 98 - - - - - - - - - - Andra slag 7,0 pa 1, 2, 5

6405 10 00 81 - - Andra slag:

6405 10 00 81 - - - Avsända från Macao 3,5 pa 1, 2, 5

6405 10 00 89 - - - Andra slag 3,5 pa 1, 2, 5

Varukoder som upphört att gälla 6.9.2007
6403 51 05 19, 6403 51 05 99, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90,
6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 05 19, 6403 59 05 99, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90,
6403 59 35 90, 6403 59 39 90, 6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 05 19,
6403 91 05 99, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99, 6403 91 18 99, 6403 91 91 99,
6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 05 19, 6403 99 05 99, 6403 99 11 90,
6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29,
6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99, 6405 10 00 80

Varukoder som upphört att gälla 30.6.2007:
9001 20 00 30, 9001 90 00 65

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och
Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller e-post: kayttotariffi@tulli.fi

JK/PM, 132/010/10.9.2007



TMD nr 133/2007

Antidumpningsåtgärder
Preliminär antidumpningstull vid import av ferrokisel med ursprung i Folkrepubliken Kina,
Egypten, Kazakstan, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Ryssland

Denna  preliminära  antidumpningstull,  som införts genom kommissionens förordning (EG) nr  994/2007 (EUT nr  L  223,
29.8.2007), tas ut vid import av ferrokisel med KN-nummer 7202 21 00, 7202 29 10 och 7202 29 90. De tillämpliga tullarna
trädde i kraft den 30 augusti 2007 och är följande:

Land Företag Antidumpningstull
(%)

Taric-
tilläggsnr

Folkrepubliken Kina Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd,
Qipanjing Industry Park

2,8 A829

Lanzhou Good Land Ferroalloy
Factory Co., Ltd Xicha Village

 

33,7 A830

Alla andra företag 35,5 A999

Egypten The Egyptian Ferroalloys Company,
Kairo

20,4 A831

Egyptian Chemical Industries KIMA,
Kairo

18,0 A832

Alla andra företag 20,4 A999

Kazakstan Alla företag 33,9  

F.d. jugoslaviska
republiken Makedonien

Silmak Dooel Export Import,
Jegunovce

5,4 A833

Alla andra företag 5,4 A999

Ryssland Chelyabinsk Electrometallurgical
Integrated Plant, Chelyabinsk, ja
Kuznetsk Ferroalloy Works,
Novokuznetsk

22,8 A834

Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk 18,8 A835

Alla andra företag 25,5 A999

 Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att en säkerhet motsvarande den preliminära tullen ställs. Förordningen
tillämpas i sex månader.  



Den preliminära antidumpningstullen tillämpas inte vid import av produkter tillverkade av Silmak Dooel Export Import, som
gjort ett åtagande, förutsatt att det för ferrokisel i samband med överlåtelsen till fri omsättning företes en faktura med de
uppgifter som anges i bilagan nedan.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av rördelar av stål och järn (KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 och ex 7307 99 90) med
ursprung i Republiken Korea och Malaysia har en översyn inletts gällande eventuella fortsatta antidumpningsåtgärder (EUT
nr C 192, 18.8.2007).

Antidumpningsåtgärder som upphört att gälla

Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av rördelar av stål och järn med ursprung i Ryssland upphörde att
gälla den 25 augusti 2007 (EUT nr C 190, 15.8.2007).

 Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

 RAS/MSR, 133/010/17.9.2007

BILAGA

Följande uppgifter skall anges på den faktura som åtföljer företagets försäljning till gemenskapen av varor som omfattas av
åtagandet:

1. Rubriken ”FAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE”.

2. Namnet på det företag som har utfärdat fakturan.

3. Fakturanummer.

4. Datum 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:
- det produktkodnummer (PCN) som använts i samband med åtagandet.
- en beskrivning i ord av den vara som avses med respektive produktkodnummer.
- företagets produktkodnummer (Company Product Code number, CPC).
- Taric-nummer.
- kvantitet (i ton).

7. Beskrivning av försäljningsvillkoren, med bl.a. följande uppgifter:
- pris per ton.
- tillämpliga betalningsvillkor.
- tillämpliga leveransvillkor.
- sammanlagda avdrag och rabatter.

8. Namnet på det företag som agerar som importör i gemenskapen och till vilket företaget direkt utfärdar den faktura som
åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande.

9. Namnet på den företrädare för företaget som har utställt 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 (EG) nr 994/2007. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”



TMD nr 134/2007

Omräkningskurser för valuta i oktober 2007  

Tullstyrelsen fastställer följande omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor.
Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 1.10-31.10.2007
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.   

Dessa omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärden i oktober vid omräkning av
penningbelopp som angivits i utländsk  valuta. Omräkningskurserna används vid beskattning av fordon, vars
bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under oktober 2007.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex.  1 EUR=1,3924 USD).
 

Förenta staterna USD 1,3924

Kanada CAD 1,4055

Storbritannien GBP 0,69565

Sverige SEK 9,2195

Norge NOK 7,7435

Danmark DKK 7,4208

Island ISK 85,41

Schweiz CHF 1,643

Japan JPY 161,190

Australien AUD 1,6247

Hongkong HKD 10,6835

Sydafrika ZAR 9,6254

Saudiarabien SAR 5,16695

Marocko MAD 10,9598

Kuwait KWD 0,3881



Arabemiraten AED 5,0788

Singapore SGD 2,0767

Indien INR 52,0600

Iran IRR 13012,1225

Malaysia MYR 4,8291

Kina CNY 10,5001

Thailand THB 43,976

Nya Zeeland NZD 1,8966

Tunisien TND 1,755252

Turkiet TRY 1,6113

Egypten EGP 7,8386

Ryssland RUB 32,701

Ungern HUF 249,800

Tjeckien CZK 27,323

Malta MTL 0,4173

Cypern CYP 0,5607

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6993

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,731



Slovakien SKK 33,288

Lagrum som tillämpats:
Tullagen  (1466/94) 7 § (1240/01)
Tullkodexen (EEG 2913/92) art. 35
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 168 - 171
Bilskattelagen  (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/JMM, 134/010/20.9.2007

 



TMD nr 135/2007

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i september
2007
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 2007, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för
tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juli 2007 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 4,22 %

Danmark 4,42 %

Sverige 3,78 %

Storbritannien 6,02 %

Cypern 4,05 %

Lettland 6,66 %

Litauen 4,97 %

Malta 4,44 %

Polen 4,78 %

Slovakien 4,34 %

Tjeckien 3,07 %

Ungern 7,87 %

Estland 4,73 %

Bulgarien 4,69 %

Rumänien -

MJK/PKK, 136/010/20.9.2007



 TMD nr 136/2007

Europa-Medelhavstäckande ursprungskumulation;
Förklarande anmärkningar
De förklarande anmärkningarna i Pan–Euro–Med-protokollen om ursprungsregler har kompletterats med en ny anmärkning
till artikel 17 (EUT C 219, 19.9.2007). I anmärkningen (exempel 3) preciseras att ursprungsintyg EUR-MED skall användas
när kumulation tillämpats mellan paneuropeiska länder och när ursprungsprodukten exporteras till ett Medelhavsland.

Exempel 3:  
Vit choklad från Schweiz i lös vikt (HS-nummer 1704) importeras till gemenskapen där chokladkakorna formas och paketeras
för försäljning. Ursprungsstatus i gemenskapen för choklad (HS-nummer 1704) erhålls på grundval av kumulation med
Schweiz. När chokladen exporteras till Tunisien skall gemenskapens tullmyndigheter därför utfärda ett varucertifikat
EUR-MED som innehåller uppgiften ’Cumulation applied with Switzerland’”.

De övriga förklarande anmärkningarna har publicerats i EUT C 83, 17.4.2007, TMD 67/2007.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

SL/LL, 136/010/21.9.2007

 



TMD nr 137/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Nya varukoder (gäller fr.o.m. 1.1.2008):

 Varukod  Varubeskrivning  Tariffenlig
tullsats;
K; S

Extra
mängd
enhet

Bilaga

2101 20 92 80 - - - -        Andra 6,0    1

2101 20 98 80 - - - -        Andra 6,5 +EA  1, 3

2103 90 90 80 - - -          Andra 7,7  1

5007 20 31 20 - - - - -     Tillverkade i
handvävstolar(TEXT136) (TN038)

7,5; K:0 (092501)
(TM001)

m² 1, 5

5007 20 31 80 - - - - -     Andra (TEXT136) 7,5; K:0 (092501)
(TM001)

m² 1, 5

5007 20 39 20 - - - - -     Tillverkade i
handvävstolar(TEXT136) (TN038)

7,5; K:0 (092501)
(TM001)

m² 1, 5

5007 20 39 80 - - - - -     Andra (TEXT136) 7,5; K:0 (092501)
(TM001)

m² 1, 5

Följande undernummer upphör att gälla 31.12.2007:

0813 50 91 10 0813 50 91 90     

2101 20 92 92 2101 20 92 92 2101 20 92 98 2101 20 98 92 2101 20 98 92 2101 20 98 98

2103 90 90 81 2103 90 90 81 2103 90 90 89    

3507 90 90 30      

3824 71 00 10 3824 71 00 90     

3707 10 00 20      

3911 90 99 70      

5007 20 31 11 5007 20 31 11 5007 20 31 19 5007 20 31 91 5007 20 31 91 5007 20 31 99



5007 20 39 11 5007 20 39 11 5007 20 39 19 5007 20 39 91 5007 20 39 91 5007 20 39 99

5208 11 90 10      

5310 10 90 10 5310 10 90 90     

5402 49 00 85      

5503 90 90 40      

6107 19 00 10 6107 19 00 90 6108 29 00 10 6108 29 00 90   

6307 90 10 10 6307 90 10 90     

7011 20 00 30 7019 19 10 40     

8522 90 70 10 8522 90 70 90 8528 72 31 10 8528 72 31 90 8528 72 33 10 8528 72 33 90

8528 72 35 10 8528 72 35 90 8528 72 39 10 8528 72 39 90 8528 72 51 10 8528 72 51 90

8528 72 59 10 8528 72 59 90 8529 90 92 38 8540 91 00 91 8540 91 00 94  

Fotnotsförteckning

Nya fotnoter

gäller fr.o.m. 12.7.2003:
TM 604
I sin dom av den 14 mars 2007 i mål T-107/04 upphävde Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt rådets förordning
(EG) nr 2229/2003 (EUT L 339, 24.12.2003, s. 3.) om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av
den preliminära tull som införts på import av kisel med ursprung i Ryssland, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr
821/2004 (EUT L 127, 29.4.2004, s. 1.), i den mån det gäller import av kisel till Europeiska gemenskapen av:
- Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) GmbH,
som framställts av följande närstående producenter i Ryssland:
- SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralregionen, Ryssland
- ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutskregionen, Ryssland.
De slutgiltiga antidumpningstullar som erlagts enligt förordning (EG) nr 2229/2003 om import till Europeiska gemenskapen
av det kisel med KN-nummer 2804 69 00 som importerats och framställts av ovannämnda företag under TARIC-
tilläggsnummer A465 och de preliminära tullar som slutgiltigt uttagits I enlighet med artikel 2 i förordning (EG) 2229/2003
bör därför återbetalas. Återbetalningen skall avkrävas de nationella tullmyndigheterna i enlighet med gällande tullagstiftning.
Till följd av domen av den 14 mars 2007 är det kisel som av Aluminium Silicon Mill Products GmbH importerats till
Europeiska gemenskapen och som framställts av SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralregionen, Ryssland och ZAO
KREMNY, Irkutsk, Irkutskregionen, Ryssland inte längre föremål för de antidumpningsåtgärder som åläggs i förordning (EG)
nr 2229/2003, och därför är dessa företag inte längre bundna av det åtagande som godtogs genom kommissionens beslut
445/2004/EG (EUT L 127, 29.4.2004, s. 114.) i samband med det antidumpningsförfarande som gäller import av kisel med
ursprung i Ryssland. 

gäller fr.o.m. 30.8.2007:
CD 516
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 gemenskapen 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 bl.a. följande uppgifter:
- Det produktkodnummer (PCN) som använts i samband med undersökningen och åtagandet.
- En beskrivning i ord av den vara som avses med respektive produktkodnummer.
- Företagets produktkodnummer (Company Product Code number, CPC).
- TARIC-nummer.
- Kvantitet (i ton).
7. Beskrivning av försäljningsvillkoren med bl.a. följande uppgifter:
- Pris per ton.
- Betalningsvillkor.
- Leveransvillkor.
- Sammanlagda rabatter och avdrag.
Fortsättning i fotnot CD 517.

CD 517
Fortsättning från fotnot CD 516.
8. Namnet på det företag som agerar som importör i gemenskapen och till vilket företaget direkt utfärdar den faktura som
åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande.
9. Namnet på den företrädare för företaget som har utställt 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 (EG) nr 994/2007. 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. 1.10.2007:
CD 515
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av ett ursprungsintyg som uppfyller villkoren i artikel 55 i
förordning (EEG) nr 2454/93 och en importlicens enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 979/2007 (EGT L 217).

Textändringar

gäller fr.o.m. 1.5.2007:
TM 600
Produkter för vilka det kan visas att de redan avsänts till gemenskapen eller befinner sig i tillfällig förvaring eller i en frizon
eller ett frilager eller omfattas av ett suspensivt förfarande enligt gemenskapens tullkodex den dag då denna förordning börjar
tillämpas, och vars bestämmelseort inte kan ändras, skall inte omfattas av tilläggstullen, förutsatt att de klassificeras enligt
något av följande KN-nummer:
4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10, 6110 30 10,
6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99, 6110 20 91, 9608 10 10,
6402 19 00, 6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00, 6105 10 00,
6205 20 00 och 9406 00 11. 

gäller fr.o.m. 1.9.2007:
CD 131
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras en importlicens, ett transportdokument och ett varucertifikat EUR 1 
utfärdade i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 1002/2007 (EGT L 226).

CD 291
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras en importlicens och ett ursprungsintyg formulär A. I importlicensen
skall följande anges i fält 20:" Ris med ursprung i (namn på det land som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 980/2005)
importerat i enlighet med artikel 12.5 i rådets förordning (EG) nr 980/2005". I ursprungsintyget formulär A skall följande
anges i fält 4 frasen "Kvot - förordning (EG) nr 964/2007" datum för lastning av riset i det exporterande förmånslandet och
det regleringsår leveransen hänför sig till och KN-numret 1006 (med uppdelning efter åttasiffrigt KN-nummer).

gäller fr.o.m. 1.10.2007:
CD 482
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av ett ursprungsintyg som uppfyller villkoren i artikel 55 i



förordning (EEG) nr 2454/93 och en importlicens enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 812/2007 (EGT L 182).
Hänvisningar till förordning (EG) nr 1233/2006 skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 812/2007.

CD 514
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras en importlicens som erhållits enligt de villkor som är föreskrivna i
förordning (EG) nr 806/2007 (EGT L 181).
Hänvisningar till förordning (EG) nr 1458/2003 skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 806/2007.

Förfrågningar:    
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller
e-post: kayttotariffi@tulli.fi

Mki/LK, 138/010/24.9.2007



TMD nr 138/2007

Textilavtal mellan Kina och Europeiska unionen;
situationen för 2007 års kvoter 24.9.2007
Enligt uppgifterna från EU-kommissionens importkvotsregister har minst 50 % av 2007 års kvoter för vissa textilkategorier
utnyttjats. Produktbeskrivningarna och varukoderna inom de olika kategorierna finns publicerade i TMD 131/2005.

Uppgifter om utnyttjandegraderna för kvoterna finns på Internet på adressen http://trade.ec.europa.eu/sigl.

Mera information: tullöverinspektör Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

Situationen 24.9.2007 för 2007 års  textilkvoter

Kategori Utnyttjandegrad
%

2 59,43

4 68,40

4C 78,48

5 86,28

6 78,72

7 83,10

20 70,33

26 88,53

31 76,92

39 57,68

X115 80,35

 
MSR, 139/010/24.9.2007

 



TMD nr 139/2007

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Undersökning av eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1028/2007 (EUT nr L 234, 6.9.2007) har en undersökning inletts gällande
eventuellt kringgående av antidumpningstullen vid import av skodon med ursprung i Kina. Undersökningen gäller skodon som
avsänts från Macao oberoende av om produkterna deklarerats ha ursprung i Macao eller inte. I bilagan nedan finns en
förteckning med de berörda produkternas Taric-nummer.

Tullmyndigheterna åläggs att i nio månaders tid registrera import av ovan nämnda produkter från Macao. Observera att
antidumpningstull kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om en slutgiltig antidumpningstull börjar tillämpas
också på import av dessa produkter från Macao.

Preliminär antidumpningstull vid import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm med
ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1071/2007 (EUT nr L 244, 19.9.2007) har en preliminär antidumpningstull införts
vid import av koks av stenkol med Taric-nummer 2704 00 19 10. Den tillämpliga tullen, som trädde i kraft den 20 september
2007, är skillnaden mellan minimiimportpriset på 227 euro per ton och nettopriset fritt gemenskapens gräns före tull, alltid
när det senare priset är lägre än minimiimportpriset.

Om varor har skadats innan de överlåts till fri omsättning och om det pris som betalats eller skall betalas av denna anledning
fördelas vid fastställandet av tullvärdet enligt artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, skall det ovan
fastställda minimiimportpriset minskas med en procentsats som motsvarar fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller
skall betalas.

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att en säkerhet motsvarande den preliminära tullen ställs. Förordningen
tillämpas i sex månader. 

Preliminär antidumpningstull vid import av polyvinylalkohol med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1069/2007 (EUT nr L 243, 18.9.2007) har en preliminär antidumpningstull införts
vid import av polyvinylalkohol med Taric-nummer 3905 30 00 20. Den tillämpliga tullen trädde i kraft den 19 september
2007 och är 10 procent.

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att en säkerhet motsvarande den preliminära tullen ställs. Förordningen
tillämpas i sex månader.

Preliminär antidumpningstull vid import av mangandioxider med ursprung i Sydafrika

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1066/2007 (EUT nr L 243, 18.9.2007) har en preliminär antidumpningstull införts
vid import av mangandioxider  med Taric-nummer 2820 10 00 10. De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 19 september
2007 och är följande:

Företag Antidumpningstull
%

Taric-
tilläggsnr

Delta E.M.D. (Pty) Ltd 14,9 A828

Alla andra företag 14,9 A999

 Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att en säkerhet motsvarande den preliminära tullen ställs. Förordningen
tillämpas i sex månader.

 Rättelse



I Europeiska unionens officiella tidning nr L 233 av den 5 september 2007 har en rättelse publicerats till förordning
1425/2006 gällande kinesiska plastsäckar. Namnet på den kinesiska tillverkaren Jinan Baihe Plastic Products Company
Limited har ändrats till Jinan Baihe Plastic Co., Ltd.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- vid import av syntetstapelfibrer av polyestrar (KN-nummer 5503 20 00) med ursprung i Vitryssland, Republiken Korea,
Saudiarabien och Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 202, 30.8.2007).

- vid import av citronsyra (KN-nummer 2918 14 00 och ex 2918 15 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett
antidumpningsförfarande (undersökning) inletts (EUT nr C 205, 4.9.2007).

- vid import av mononatriumglutamat (KN-nummer ex 2922 42 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett
antidumpningsförfarande (undersökning) inletts (EUT nr C 206, 5.9.2007).

- vid import av filamentgarn av polyestrar (KN-nummer 5402 33 00) med urspung i Indien har en partiell interimsöversyn
inletts (EUT nr C 210, 8.9.2007).

- vid import av vissa bredspektrumantibiotika (KN-nummer ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 och ex 2941 90 00) ) med ursprung
i Indien har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 212, 11.9.2007).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

 RAS/MSR, 137/010/24.9.2007

BILAGA

Taric-nummer för skodon med överdelar av läder eller konstläder enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 1472/2006, som
avsänts från den särskilda administrativa regionen Macao, oavsett om produktens ursprung deklarerats vara Macao eller inte

KN-nummer TARIC-nummer för
import från Macao

6403 20 00
6403 51 05   
6403 51 05   
6403 59 05   
6403 59 05   
6403 91 05   
6403 91 05   
6403 99 05   
6403 99 05   
6403 51 11   
6403 51 15   
6403 51 19   
6403 51 91   
6403 51 95   
6403 51 99   
6403 59 11   
6403 59 31   
6403 59 35   
6403 59 39   
6403 59 91   
6403 59 95   
6403 59 99   
6403 91 11   
6403 91 13   
6403 91 16   
6403 91 18   
6403 91 91   
6403 91 93   

20
15
95
15
95
15
95
15
95
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
95
95
95
95
95
95



6403 91 96   
6403 91 98   
6403 99 11   
6403 99 31   
6403 99 33   
6403 99 36   
6403 99 38   
6403 99 91   
6403 99 93   
6403 99 93   
6403 99 96   
6403 99 96   
6403 99 98   
6403 99 98   
6405 10 00   

95
95
91
91
91
91
91
95
25
95
25
95
25
95
81



TMD nr 140/2007

Ändring till Tullstyrelsens beslut om tullvägar och
allmänna trafikplatser

Tullstyrelsen Föreskrift

Dnr
94/010/07

Datum
28.9.2007

Författningsgrund
Art. 38 och 161 i tullkodexen samt 4 § 2 mom. i tullagen
1 a §, 70 § 1 mom. 1-4 punkten och 101 § i mervärdesskattelagen
4 och 6 § samt 16 § 4 punkten i lagen om påförande av accis
8, 18 och 27 § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdeskatte- och
accislagstiftningen

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.10.2007 tills vidare
Genom denna föreskrift ändras Tullstyrelsens föreskrift dnr 214/010/05 (TMD 223/2005).
Samtidigt upphävs Tullstyrelsens föreskrift dnr 68/010/05 (TMD 74/2006).

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, deklaranter och transportmedlens befälhavare

I förteckningen över allmänna trafikplatser tilläggs Nyslotts och Varkaus flygplatser i punkt 3 Östra tulldistriktet.

TE/ATR, 94/010/28.9.2007



TMD nr 141/2007

Europa-Medelhavstäckande ursprungskumulation
Kommissionen har i EUT meddelat från och med när och mellan vilka länder den utvidgade Europa-Medelhavstäckande
ursprungskumulationen (kumulationen Pan-Euro-Medelhavet) för tillfället tillämpas (EUT C 229, 29.9.2007). Meddelandet
innehåller en reviderad tabell med de nya protokoll om ursprungsregler som blivit tillämpliga enligt de olika avtalen  (bilaga 1
nedan).

En nyhet är att den utvidgade kumulationen kunnat tillämpas i handeln mellan Jordanien och EFTA-länderna sedan den 17
juli 2007 och i handeln mellan Egypten och EFTA-länderna sedan den 1 augusti 2007 i enlighet med tabellen nedan.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 142/010/1.10.2007

Bilaga: EUT C 229; 29.9.2007, s. 4



TMD nr 142/2007

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Ändring av utjämningsåtgärder vid import av polyetentereftalatfilm (PET-film) med ursprung i
Indien

Genom rådets förordning (EG) nr 1124/2007 (EUT nr L 255, 29.9.2007) har de utjämningstullar ändrats som enligt
förordning nr 367/2006 (TMD nr 58/2006) tillämpas vid import av polyetentereftalatfilm med KN-nummer ex 3920 62 19
och ex 3920 62 90. De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 30 september 2007 och är följande:

Företag Tull % Taric-
tilläggsnr

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New
Delhi 110 003, Indien

12,0 A026

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), Indien 12,5 A027

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle
(East), Mumbai 400 057, Indien

14,9 A028

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, Indien 17,1 A030

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai
400 039, Indien

8,7 A031

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh
Nagar, Uttar Pradesh, Indien

19,1 A032

Alla andra företag 19,1 A999

Denna förteckning ersätter förteckningen i TMD nr 58/2006.

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av appreterade polyesterfilamentvävnader med
ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 1087/2007 (EUT nr L 246, 21.9.2007) har de utjämningstullar ändrats som enligt
förordning nr 1487/2005 (TMD nr 162/2005) tillämpas på import av kinesiska polyestervävnader med KN-nummer ex 5407
51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 och ex 5407 69 90. De tillämpliga
tullarna trädde i kraft den 22 september 2007 och är följande:

Företag Slutlig antidumpnings-
tull %

Taric-
tilläggsnr

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd 14,1 A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd 14,1 A617



Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd 14,1 A617

Nantong Teijin Co. Ltd 14,1 A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd 14,1 A617

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd 14,1 A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd 1,41 A617

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd 14,1 A617

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd 14,1 A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd 14,1 A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd 14,1 A617

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd 14,1 A617

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd 14,1 A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd 14,1 A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd 14,1 A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd 14,1 A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd 14,1 A617

Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd 14,1 A617

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd 14,1 A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd 14,1 A617

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd 14,1 A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd 14,1 A617

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd 14,1 A617



Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd 56,2 A836

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd 55,7 A623

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd 55,7 A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd 55,7 A623

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd 28,2 A837

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd 55,7 A623

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd 55,7 A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd 55,7 A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd 55,7 A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd 45,3 A619

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd 28,2 A837

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd 52,5 A621

Xingxin Holding Group Co., Ltd 28,2 A837

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd 55,7 A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd 55,7 A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd 52,5 A620

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd 65 A622

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd 55,7 A623

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd 55,7 A623

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd 74,8 A618

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd 55,7 A623



Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd 55,7 A623

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd 55,7 A623

Alla andra företag 74,8 A999

Denna förteckning ersätter förteckningen i TMD nr 162/2005.

Antidumpningsåtgärder som upphört att gälla

- antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av färgtelevisionsmottagare (Taric-nummer 8528 72 31 10, 8528
72 33 10, 8528 72 35 10, 8528 72 39 10, 8528 72 51 10 och 8528 72 59 10) med ursprung i Folkrepubliken Kina, Republiken
Korea, Malaysia och Thailand har upphört att gälla den 30 augusti 2007 (EUT nr C 201, 29.8.2007).

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- vid import av svetsade rör av järn eller olegerat stål (KN-nummer ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 och ex
7306 30 77) med ursprung i Thailand, Turkiet och Ukraina har en översyn inletts gällande fortsatta antidumpningsåtgärder.
Samtidigt har en interimsöversyn inletts vid import av svetsade rör av järn eller olegerat stål med ursprung i Turkiet (EUT nr
C 226, 26.9.2007).

- vid import av vissa svetsade rör av järn eller olegerat stål med ursprung i Vitryssland, Bosnien och Hercegovina,
Folkrepubliken Kina samt Ryssland har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts (EUT nr C 226, 26.9.2007).

- vid import av polyetentereftalatfilm, PET-film (KN-nummer 3907 60 20) med ursprung i Indien har en partiell
interimsöversyn inletts (EUT nr C 227, 27.9.2007).

- vid import av sulfanilsyra (KN-nummer ex 2921 42 10) med ursprung i Indien har en partiell interimsöversyn inletts (EUT
nr C 229, 29.9.2007).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 140/010/2007, 1.10.2007



TMD nr 143/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på firmans
egen begäran:

Datum Företagets namn FO-nummer Hemkommun Kundnummer

1.10.2007 Käkikosken Saha Oy 9012276-4 Porlammi 7219-9

PO/TRH, 143/010/1.10.2007



TMD nr 144/2007

Tullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i
Schweiz
Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EG) nr 1151/2007 om öppnande av autonoma övergångstullkvoter för
gemenskapen för import av vissa jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz (EUT L 258/4.10.2007). Förordningen träder i
kraft den 7 oktober 2007 och tillämpas från den 1 september 2007. Nya tullkvoter öppnas för import av jordgubbar och
smultron samt mangold och kardon.

En tullfri årlig gemenskapstullkvot öppnas som en autonom övergångsåtgärd för perioden 1 januari-31 december för
produkter som omfattas av KN-nummer 0810 10 00 med ursprung i Schweiz. Kvotens löpnummer är 09.0948. Den årliga
kvotvolymen är 200 ton netto.

En tullfri årlig gemenskapstullkvot öppnas som en autonom övergångsåtgärd för perioden 1 januari-31 december för
produkter som omfattas av KN-nummer 0709 90 20 med ursprung i Schweiz. Kvotens löpnummer är 09.0950. Den årliga
kvotvolymen är 300 ton netto

Tillämpningen av tulkvoterna upphör den 31 december 2009.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Kvoter och rättelse/
Pirjo Nyberg, 10/787/4.10.2007



TMD nr 145/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Nya varukoder 

(gäller fr.o.m. 19.9.2007):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

2820 10 00 00 - Mangandioxid:   

2820 10 00 10 - - Elektrolytiska mangandioxider (dvs. mangandioxider
som framställts genom en elektrolytisk process) som inte
värmebehandlats efter den elektrolytiska processen

5,3 1, 2

2820 10 00 90 - - Andra slag 5,3 1

3905 30 00 20 - - Polyvinylalkoholer i form av hartser av homopolymerer
med en viskositet (mätt i en 4-procentig lösning) på minst 3
och högst 61 mPa och en hydrolysgrad på minst 84,0 och
högst 99,9 molprocent

6,5 1, 2, 5

(gäller fr.o.m. 20.9.2007):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

2704 00 19 00 - - Annan:

2704 00 19 10 - - - Koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm 0 1, 2

2704 00 19 90 - - - Annan 0 1

Fotnotsförteckning

Textändringar

gäller fr.o.m. 1.5.2007:
TM 600
Produkter för vilka det kan visas att de redan avsänts till gemenskapen eller befinner sig i tillfällig förvaring eller i en frizon
eller ett frilager eller omfattas av ett suspensivt förfarande enligt gemenskapens tullkodex den dag då denna förordning börjar
tillämpas, och vars bestämmelseort inte kan ändras, skall inte omfattas av tilläggstullen.

gäller fr.o.m. 20.9.2007:
TM 581
Antidumpningstullen skall även tillämpas på koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm som sänds 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. 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. Om mängden koks av
stenkol i bitar med en diameter över 80 mm fastställs på grundval av prover, skall urvalet ske i enlighet med standarden ISO
18238:2006.

Ny fotnot

gäller fr.o.m. 20.9.2007:
CD 518
Den preliminära antidumpningstullen skall uppgå till skillnaden mellan minimiimportpriset på 227 euro per ton och nettopriset
fritt gemenskapens gräns före tull om det senare priset är lägre än minimiimportpriset.

Förfrågningar:
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller -post:

Mki/LK, 144/010/2.10.2007



TMD nr 146/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på firmans
egen begäran:

Datum Företagets namn FO-nummer Hemkommun Kundnummer

24.7.07 Ab Rani Plast Oy 0617446-6T0001 Teerijärvi 6117-6

31.7.07 Puukeskus Oy 0113028-8T0001 Helsinki 1681-6

1.8.07 OKO Pankki Oyj 0199920-7T0001 Helsinki 2699-7

2.8.07 Suomen Kiitoautot Oy 0167872-9T0001 Kuopio 5478-3

8.8.07 Sunborn Oy 0140466-4T0001 Turku 3285-4

13.8.07 Hands Up Oy Mainos- ja Liikelahjat 0804750-8T0001 Kajaani 5803-2

31.8.07 Oy Trio Trading Ab 0725490-0T0001 Kokkola 6239-8

31.8.07 Arizona Chemical Oy 1057740-1T0001 Oulu 5846-1

31.8.07 Oy Lindeman-Invest 0183440-2T0001 Replot 6588-8

1.9.07 Tamore Oy 1831181-9T0001 Vantaa 3475-1

10.9.07 Pex Logistics Oy 0961643-4T0002 Vantaa 3732-5

11.9.07 Tietoasema-Yhtiöt Oy 0886785-6T0001 Salo 3492-6

11.9.07 Jimm&#8217;s Pc-Store Oy 0885951-4T0001 Turku 5878-4

14.9.07 Wihuri Oy Wipak 0116090-3T0007 Nastola 8592-8

1.10.07 Montra Oy 0477642-0T0001 Lahti 8712-2

1.10.07 Kiinan Ystävien Tuonti Oy 0109914-5T0001 Helsinki 1613-9

ETY/TRH, 145/010/3.10.2007



TMD nr 147/2007

Kina godkänner ATA-carneter 8.10.2007 – 17.9.2008 för
varor som importeras för de olympiska spelen i Peking
Tullen i Kina har meddelat att landet godkänner användningen av ATA-carnet vid temporär import av varor för de olympiska
spelen. Villkoren för användningen av ATA-carnet är:

- varor som importeras för OS skall visas upp för den kinesiska tullen tillsammans med en garanti som beviljats av
organisationskommittén för de olympiska spelen i Peking (Beijing Organizing Committee for the Games of the XXIX
Olympiad, BOCOG). Om varorna kräver importlicens, skall detta skötas på behörigt sätt.

- punkten för varornas användningsändamål i ATA-carneten skall förses med ”Beijing Olympic / Paralympic Games”.

- tullen i Kina godkänner ATA-carneter vid import av varor för OS fram till den 17 september 2008. Därefter godkänns
import med ATA-carnet endast för utställningar.

Mera information: Centralhandelskammaren/Marja-Liisa Peltola, tfn (09) 6969 6625

JR/PER, 150/010/15.10.2007



TMD nr 148/2007

Förklarande anmärkningar till Europeiska
gemenskapernas kombinerade nomenklatur (KN)
Kommissionen har den 5 oktober 2007 publicerat ett tillkännagivande (2007/C 233/02) i nr C 233 av Europeiska unionens
officiella tidning. Tillkännagivandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna i Kombinerade nomenklaturen
(EUVL C 50, 28.2.2006, s.1).

JK/HHS, 147/010/11.10.2007

Bilaga: EUT C 233, 5.10.2007, s. 3



TMD nr 149/2007

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 5 oktober 2007 förordning (EG) nr 1178/2007 (EUT nr L 264/2007)
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 10 oktober 2007. Den tillämpas således på
varor som tullklareras den 30 oktober 2007 eller därefter.

Om inte annat följer av gällande bestämmelser i gemenskapen avseende systemen för dubbelkontroll samt övervakning på
gemenskapsnivå, i förväg eller i efterhand, av textilvaror som importeras till gemenskapen, får bindande klassificeringsbesked
som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de klassificeringar som fastställts
genom denna förordning fortfarande åberopas under en period av 60 dagar.

JK/HHS, 148/010/11.10.2007

Bilaga: EUT L 264, 10.10.2007, s. 4



TMD nr 150/2007

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Slutlig antidumpningstull vid import av peroxosulfater (persulfater) med ursprung i USA, Kina och
Taiwan

Genom rådets förordning (EG) nr 1184/2007 (EUT nr L 265, 11.10.2007) har en slutlig antidumpningstull införts vid import
av peroxosulfater (även kaliumperoximonosulfater) med KN-nummer 2833 40 00 och Taric-nummer 2842 90 80 20.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 12 oktober 2007 och är följande:

Land Företag Tull % Taric-
tilläggsnr

USA E.I. DuPont De Nemours, Wilmington,
Delaware 10,6 A818

 FMC Corporation, Tonawanda, New York 39 A819

 Alla andra företag 39 A999

Kina ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd,
Shanghai 0 A820

 Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd,
Shanghai 24,5 A821

 Alla andra företag 71,8 A999

Taiwan San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi 22,6 A823

 Alla andra företag 22,6 A999

De individuella tullsatserna tillämpas vid import av berörda företags produkter på villkor att det för peroxosulfaterna i
samband med överlåtelse till fri omsättning uppvisas en faktura som innehåller uppgifterna enligt bilagan nedan.

Beloppen som ställts som säkerhet för de preliminära antidumpningstullarna (se TMD nr 62/2007) tas ut upp till den slutliga
antidumpningstullen och beloppen därutöver frisläpps.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som avslutats eller kommer att avslutas

- om ingen översyn inleds, kommer utjämningsåtgärderna (tull) vid import av inspelningsbara cd-skivor (Taric-nummer 8523
40 11 10) med ursprung i Indien att upphöra att gälla den 5 juni 2008 (EUT nr C 229, 29.9.2007).

- om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (tull) vid import av 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 i Folkrepubliken
Kina, Thailand och Taiwan att upphöra att gälla den 7 juni 2008. Samtidigt upphör antidumpningsåtgärderna gällande rördelar
som avsänts från Indonesien, Sri Lanka och Filippinerna (EUT nr C 238, 10.10.2007).



- antidumpningsåtgärderna (tull) vid import av polyesterstapelfibrer (KN-nummer 5501 20 00 och 5503 20 00) med ursprung
i Vitryssland har upphört att gälla den 12 oktober 2007 (EUT nr C 238, 10.10.2007).

Nya utjämningsåtgärder

- vid import av sänglinne av bomull (KN-nummer ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 och ex 6302 32 90) med
ursprung i Indien har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 230, 2.10.2007).

- vid import av grafitelektroder (KN-nummer ex 8545 11 00) och nipplar som används
för sådana elektroder (KN-nummer ex 8545 90 90) med ursprung i Indien har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C
230, 2.10.2007)

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 149/010/15.10.2007

BILAGA

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 i denna förordning ska innehålla en försäkran som är undertecknad av en anställd
vid företaget och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid det företag som utfärdat fakturan.

2. Följande deklaration: ”Jag intygar härmed att den kvantitet peroxosulfater som tas upp i denna faktura [kvantitet] och som
sålts för att exporteras till Europeiska gemenskapen, har tillverkats i [berört land] av [företagets namn och adress] ([TARIC-
tilläggsnummer]). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Datum och underskrift



TMD nr 151/2007

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i oktober
2007
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 2007, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre
månader som Europeiska centralbanken tillämpat i augusti 2007 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 4,54 %

Danmark 4,66 %

Sverige 3,96 %

Storbritannien 6,42 %

Cypern 4,43 %

Lettland 7,99 %

Litauen 5,25 %

Malta 4,36 %

Polen 4,91 %

Slovakien 4,33 %

Tjeckien 3,28 %

Ungern 7,83 %

Estland 4,94 %

Bulgarien 4,80 %

Rumänien 6,69 %

MA/PKK, 153/010/18.10.2007



 



TMD nr 152/2007

Övergång till reservsystemet vid transitering fr.o.m.
1.11.2007
Detta meddelande ersätter i sin helhet Tullstyrelsens meddelande 121/2005 om Övergång till transiteringsförfarandets
reservsystem.

I Europeiska gemenskapen används gemenskapens transiteringsförfarande där utbytet av transiteringsdeklarationsuppgifter
mellan tullkontor skall ske elektroniskt. Man måste ändå beakta att det inte alltid är möjligt att förmedla uppgifter från
godkända aktörer till Tullens system, från Tullens system till kunders system eller mellan tullkontoren. Godtagbara skäl till
dessa avbrott kan vara t.ex. underhållsarbeten i kunders eller Tullens system eller att nätförbindelserna inte fungerar av
orsaker som inte beror på kunden eller Tullen. Kundernas eller tullpersonalens okunnighet är inte ett godtagbart skäl att
övergå till att använda reservsystemet vid transitering. Reservsystemet för det elektroniska transiteringssystemet har
beskrivits i Tullstyrelsens meddelanden (TMD) nr 112/2004.

Övergången till reservsystemet kan ske endast med skriftligt tillstånd av Tullen. Tillståndet kan ha skickats till kunden
elektroniskt, t.ex. per e-post. Ett sådant tillstånd kan beviljas av det tullkontor som övervakar den godkända aktörens
meddelandetrafik, Tullstyrelsens internationella HelpDesk eller av tulldistriktets centraltullkontor som beviljat tillståndet att
verka som godkänd aktör.

Kortvarig och plötslig driftstörning i det elektroniska transiteringssystemet

När kunden ber om tillstånd att ta reservsystemet i bruk, skall begäran vara skriftlig (brev / e-post / telefax).Tullkontoret som
övervakar meddelandetrafiken skall vid begäran skicka kopior av begäranden till det tulldistrikt som beviljat tillståndet att
verka som godkänd aktör för att tulldistriktet skall kunna använda de begärda uppgifterna vid bedömning av om
användningen av förenklat förfarande är berättigad. Kunden kan be om tillstånd att övergå till reservsystemet också när
systemet inte fungerar på grund av att Tullens system eller de nätförbindelser Tullen svarar för inte fungerar. I dessa fall
försöker Tullen att på eget initiativ ge tillstånd för övergång till reservsystemet.

Kundernas skriftliga begäran om övergång till reservsystemet kan behandlas vid Tullen också enligt ett helt automatiserat
förfarande. Då skall kunden skicka begäran till Tullens e-postadress:

varamenettely.ncts@tulli.fi

Tullens system skickar då automatiskt den godkända aktören tillståndet att övergå till reservsystemet till den e-postadress
varifrån begäran kom eller till den e-postadress som i kundens e-postinställningar angetts som returadress. Kunderna skall
beakta att meddelanden som skickas till denna e-postadress inte handläggs manuellt utan systemet beviljar tillstånden
automatiskt. Tullen kontrollerar först i efterhand hur många begäranden som kommit från de enskilda aktörerna.

Långvariga och på förhand kända driftavbrott

Tullstyrelsens internationella HelpDesk kan bevilja tillstånd för ibruktagande av reservförfarandet om man på förhand vet om
ett kommande långvarigt avbrott, t.ex. en driftstörning i Tullens system som beror på ett underhållsavbrott eller någon annan
oförutsedd orsak. Den internationella HelpDesken kan endast bevilja tillstånd att använda reservsystemet för den tid som
avbrottet varar, eller tills vidare i det fall att man inte vet när avbrottet upphör. Om tillståndet har beviljats tills vidare måste
den internationella HelpDesken meddela när avbrottet upphör och att man återgår till det normala systemet.

Den internationella HelpDesken kan inte bevilja enskilda kunder tillstånd att övergå till reservsystemet.

Det tulldistrikt som beviljat tillståndet att verka som godkänd aktör kan bevilja tillstånd att använda reservsystemet på basis
av en skriftlig (brev / e-post / tele-fax) begäran av kunden. Begäran om tillstånd skall innehålla orsaken till begäran,
uppskattad varaktighet samt kontaktinformation för den som gjort begäran. Godtagbara orsaker till detta är t.ex. ett avbrott
på grund av underhållsarbeten i kundens system eller annat driftavbrott som inte beror på kunden eller dennes åtgärder. I ett
sådant fall skall tulldistriktet skriftligen meddela kunden sitt beslut. Om beslutet är positivt för kunden skall den tidsperiod
under vilken reservsystemet får användas framgå av beslutet. Om tulldistriktet avslår begäran skall orsaken till avslaget
framgå av beslutet. En sådan orsak kan t.ex. vara många driftavbrott i kundens system. I sådana fall är det också skäl att på
nytt evaluera kundens förutsättningar att fungera som godkänd aktör i transiteringsförfarandet. En kopia av beslutet skall
skickas till Tullstyrelsens internationella HelpDesk, som vidareförmedlar den till andra tulldistrikt och tullkontor för
kännedom



JR/Hel, 151/010/15.10.2007



TMD nr 153/2007

Ändring av definitionen på varupost fr.o.m.1.12.2007
Utveckling av elektroniskt transiteringssystem

Tullen förbereder sig för framtida krav, t.ex. kraven på att ange säkerhetsuppgifter, förenhetliga och säkra kontrollkedjan i
samband med användningen av olika tullförfaranden efter varandra samt harmonisera handlingsmodellerna och
informationskraven. Att genomföra dessa ändringar förutsätter både av Tullen och aktörerna att vissa bekanta
handlinsmodeller ändras. En av dessa ändringar är en ändring av definitionen på varupost vid transitering till att motsvara de
framtida kraven.

Definition av varupost 1.4.2003 – 30.11.2007

I samband med införandet av det elektroniska transiteringssystemet år 2003 definierade den finska tullen varuposten på
nationell nivå så att en varupost vid transitering är en försändelse från en avsändare till en mottagare oberoende av hur
mycket olika varor som ingick i försändelsen.

I samma sammanhang kom man på nationell nivå överens om att antingen den för försändelsen mest karakteristiska
varukoden eller varukoden för den till värdet största varan kunde anges som beskrivning för alla transiteringsvaror i stället för
att varukodsvis räkna upp alla varor som ingick i försändelsen. I praktiken var detta det enda sättet att hindra att det blir
rusning vid tullkontoren, eftersom aktörerna i början av det elektroniska transiteringssystemet inte hade möjlighet att verka
som godkända avsändare och eftersom tulltjänstemännen matade in alla aktörers tulldeklarationer i det elektroniska
transiteringssystemet.

Definition av varupost fr.o.m.1.12.2007

Definitionen av varupost ändras den 1 december 2007 till att motsvara de framtida kraven. Därför kan en varukod i det
elektroniska transiteringssystemet fr.o.m. den 1 december 2007 bara omfatta produkter med en och samma normala
handelsbenämning från avgångstullkontoret till bestämmelsetullkontoret, t.ex. DVD-spelare, televisionsapparater,
mobiltelefoner osv.

Om aktörerna så vill kan de också ange varuposten på en noggrannare nivå än på handelsbenämningens nivå, om det är till
större nytta vid identifiering av varan vid avgångs-, gräns- och/eller bestämmelsetullkontoret. T.ex. handelsbenämningen
”Televisionsapparater” kan man indela i grupper enligt apparaters storlek eller tekniska egenskaper, t.ex. 19”
LCD-televisionsapparater, 42” LCD-televisionsapparater eller enligt andra detaljer som underlättar identifieringen. Det är
emellertid inte önskvärt att gruppera varor enligt produktnummer eller -koder utom om dessa lätt och enkelt går att granskas
av tulltjänstemän och andra personer som hanterar transiteringsvaror.

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/29.12.1994) 4 §

Mera information:
Tullstyrelsen Henrik Lindström 02049 22224
Södra tulldistriktet Marjo Saastamoinen 02049 21314
Östra tulldistriktet Marika Valtonen 02049 25041
Västra tulldistriktet Kari Lauro 02049 24055
Norra tulldistriktet Topi Virkkala 02049 28025
Ålands tulldistrikt Tapani Sivén 02049 26044

JS/JR, 152/010/08102007



TMD nr 154/2007

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av integrerade elektroniska kompakta
gasurladdningslampor (lysrör) med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 1205/2007 (EUT nr L 272, 17.10.2007) har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid
import av kinesiska elektroniska kompakta gasurladdningslampor (Taric-nummer 8539 31 90 95) förlängts.
Antidumpningstullarna ändras inte (se TMD nr 196/2001 och nr 177/2006). Förordningen gäller också gasurladdningslampor
(Taric-nummer 8539 31 90 92) som avsänts från Vietnam, Pakistan och Filippinerna och vars antidumpningstull fortfarande
är 66,1 procent (se TMD nr 105/2005).

Det finns vägande grunder att anse att upphävandet av åtgärderna ligger i gemenskapens intresse. Därför förlängs
giltighetstiden för antidumpningstullarna bara för en övergångsperiod, dvs. de tillämpas bara i ett års tid.

Ny utjämningsåtgärd

Vid import av polyetentereftalatfilm (KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90) med ursprung i Indien har en partiell
interimsöversyn inletts (EUT nr C 240, 12.10.2007).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 154/010/2007, 22.10.2007



TMD nr 155/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på firmans
egen begäran:

11.10.2007 Sunflower Oy 0893356-9T0001 Espoo 1281-5

12.10.2007 Oy Avellino Ab 0733271-0T0001 5189-6

ETY/TRH, 145/010/3.10.2007

 



TMD nr 156/2007

Omräkningskurser för valuta i november 2007
Tullstyrelsen fastställer följande omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor.
Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 1.11-30.11.2007
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.   

Dessa omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärden i november vid omräkning av
penningbelopp som angivits i utländsk  valuta. Omräkningskurserna används vid beskattning av fordon, vars
bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under november 2007.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR=1,4179 USD).

Förenta staterna USD 1,4179

Kanada CAD 1,3697

Storbritannien GBP 0,6925

Sverige SEK 9,1757

Norge NOK 7,7115

Danmark DKK 7,4242

Island ISK 83,67

Schweiz CHF 1,6643

Japan JPY 162,060

Australien AUD 1,5673

Hongkong HKD 10,8306

Sydafrika ZAR 9,1965

Saudiarabien SAR 5,25425

Marocko MAD 10,98855

Kuwait KWD 0,39015



Arabemiraten AED 5,17735

Singapore SGD 2,0501

Indien INR 52,0735

Iran IRR 13262,36

Malaysia MYR 4,7948

Kina CNY 10,662

Thailand THB 44,344

Nya Zeeland NZD 1,8776

Tunisien TND 1,766402

Turkiet TRY 1,6054

Egypten EGP 7,8478

Ryssland RUB 32,917

Ungern HUF 248,920

Tjeckien CZK 26,828

Malta MTL 0,4173

Cypern CYP 0,5607

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6977

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,6109



Slovakien SKK 32,937

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tullkodexen (EEG 2913/92) art. 35
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 168 - 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/JMM, 162/010/25.10.2007



TMD nr 157/2007

Precisering av tolkningen av bestämmelserna om flyttgods
i tullfrihetsförordningen – import i förväg
Överlåtelse till fri omsättning i förväg

 Enligt artikel 8 i tullfrihetsförordningen ((EEG) nr 918/83) får befrielse beviljas för personlig egendom som deklareras för fri
omsättning innan den berörda personen inrättar sin normala bostad inom gemenskapens tullområde, under förutsättning att
han förbinder sig att verkligen inrätta sin normala bostad där inom en tid av sex månader. Denna förbindelse skall åtföljas av
en säkerhet, som till form och belopp skall bestämmas av de behöriga myndigheterna.

Förutsättningarna för överlåtelse till fri omsättning i förväg är att
- inflyttarens normala bostad har varit utanför gemenskapen under en sammanhängande tid av 12 månader och
- egendomen har varit i inflyttarens ägo och bruk i den föregående normala bostaden i minst sex månader.

Import i förväg av flyttgods till gemenskapens tullområde

 Den personliga egendom som i tredje land varit i inflyttarens ägo och bruk i minst sex månader kan införas till gemenskapens
tullområde och placeras till ett frilager eller tullager för väntan på överlåtelse till fri omsättning innan inflyttarens normala
bostad varit utanför gemenskapens tullområde i minst tolv månader. Sådan egendom kan överlåtas till fri omsättning tullfritt
efter det att inflyttarens normala bostad varit utanför gemenskapens tullområde under en sammanhängande tid på minst tolv
månader. 

I övrigt tillämpas det som bestäms i tullfrihetsförordningen. . 

Mera information om tullfrihetsförordningen ges av Matti Alpua från Tullstyrelsens beskattningsavdelning, tfn 02049
22499.

Utöver bestämmelserna om tullfrihet skall man i förekommande fall också beakta bilskattelagens bestämmelser om
flyttfordon. Dessa kan skilja sig från de ovan nämnda bestämmelserna.

RV/MA, 161/010/24.10.2007

 

 



TMD nr 158/2007

Övergång till reservsystemet vid transitering fr.o.m.
1.11.2007 - webblankett
Enligt detta meddelande ersätts det automatiska förfarandet med e-post enligt TMD nr 152/2007 vid övergång till
reservförfarandet med en webblankett på Tullens webbplats.

I Tullstyrelsens meddelande 152/2007 informerades godkända aktörer om möjligheten att per e-post göra en anmälan till
Tullen om en eventuell övergång till reservförfarandet vid gemenskapens transiteringsförfarande. Därefter har tekniska
lösningar gjort det möjligt att använda en webblankett på Tullens webbplats i en situation där en godkänd aktör ber om
tillstånd att övergå till reservförfarandet. Som vid begäranden per e-post får kunden genom användningen av webblanketten
automatiskt tillstånd att börja använda det reservförfarande vid transitering som beskrivs i tillståndet att verka som godkänd
aktör. Godkända aktörer skall fylla i alla fält i blanketten för att blanketten skall kunna sparas på Tullens server. I blanketten
skall man ange företagets namn, FO-nummer, namn på den person som lämnar in begäran, orsak till övergång till
reservförfarandet samt beräknad tid för reservförfarandet. Webblanketten finns på adressen:

www.tulli.fi/se > E-tjänster > Blanketter > Transiteringsblanketter

Om kunden inte har möjlighet att använda webblanketten eller om det finns en driftstörning i tullens system, kan godkända
aktörer begära om tillstånd att övergå till reservförfarandet med ett e-postmeddelande enligt TMD nr 152/2007. I
e-postmeddelandet skall man ange samma uppgifter som i webblanketten, dvs. företagets namn, FO-nummer, namn på den
person som lämnar in begäran, orsak till övergång till reservförfarandet samt beräknad tid för reservförfarandet.

Tullen kan använda uppgifterna i begäranden om övergång till reservförfarandet vid bedömning av godkända aktörers rätt att
använda förenklade förfarande i samband med gemenskapens transiteringsförfarande. Tullen kan återkalla en aktörs tillstånd
att verka som godkänd aktör, om denna använder reservförfarandet utan att ha bett Tullen om tillstånd till det.

För utredning av oklara fall rekommenderas det att aktörerna skriver ut sina begäranden om övergång till reservförfarande
vid transitering från Tullens webbplats.

Mera information: Tullstyrelsen, Pia Romppanen, tfn 02049 22238

JR/Hel, 156/010/22.10.2007



TMD nr 159/2007

Ändring av definitionen på varupost fr.o.m. 1.12.2007 –
ändring i fråga om gemenskapsvaror t.o.m. 30.6.2009
I Tullstyrelsens meddelande nr 153/2007 bestäms om ändring av definitionen på varupost vid gemenskapens
transiteringsförfarande fr.o.m. den 1 december 2007 tills vidare.

Tullstyrelsen har beslutat skjuta upp ändringens ikraftträdande i fråga om gemenskapsvaror som transiteras från gemenskapen
till Efta-länder eller via dessa till något annat land i gemenskapen. I praktiken gäller övergångstiden endast T2-transiteringar
där det inte är fråga om stora skatteintressen för gemenskapen.

Övergångstiden vid transitering av gemenskapsvaror går ut senast den 30 juni 2009, varefter varorna skall anges i
transiteringsdeklarationen per varupost tillsammans med behövliga säkerhetsuppgifter.

JR/Hel, 159/010/23.10.2007

 



TMD nr 160/2007

Förklarande anmärkningar till Europeiska
gemenskapernas kombinerade nomenklatur (KN)
 Kommissionen har den 23 oktober 2007 publicerat ett tillkännagivande (2007/C 248/05) i nr C 248 av Europeiska unionens
officiella tidning. Tillkännagivandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna i Kombinerade nomenklaturen
(EUVL C 50, 28.2.2006, s.1).

MKi/HHS, 157/010/23.10.2007

Bilaga: EUT C 248, 23.10.2007, s. 5-6

 

 

 



TMD nr 161/2007

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
 Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 19 oktober 2007 förordning (EG) nr1231/2007 (EUT nr L 279/2007)
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 oktober 2007. Den tillämpas således på
varor som tullklareras den 12 november 2007 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.

MKi/HHS, 158/010/23.10.2007

Bilaga: EUT nr L 279; 23.10.2007, s. 4-7

 



TMD nr 162/2007

Mexiko, ändringar i ursprungsreglerna
 Ursprungsreglerna i handeln mellan gemenskapen och Mexiko har ändrats genom beslut nr 1/2007 av Gemensamma
kommittén EU-Mexiko (2007/676/EY, EUT L 279, 23.10.2007).

I handeln med Mexiko omfattas vissa produkter temporärt av ursprungsregler som är lindrigare än de egentliga
ursprungsreglerna (tillägg II a till bilaga III i avtalet med Mexiko).

Genom ovan nämnda beslut av Gemensamma kommittén har tillämpningstiden för dessa temporära ursprungsregler förlängts
retroaktivt i fråga om vissa kemiska produkter med varukod ex 2914 och ex 2915 (anmärkningarna 2 och 3 till tillägg II a)
och hudar och skinn med varukod 4104 och 4107 (anmärkning 4) på följande sätt:

Produkter Retroaktivt förlängd tillämpningsperiod

Produkter i anmärkningarna 2
och 3, dvs. vissa produkter med
varukod ex 2914 och ex 2915

1.7.2006-30.6.2009

Produkter i anmärkning 4, dvs.
vissa hudar och skinn med
varukod 4104 och 4107

Fr.o.m. 1.1.2005 tills den pågående rundan
av WTO-förhandlingar slutförs

 Vissa textilier omfattas vid export till Mexiko av en regel gällande tryckning inom ramen för årliga kvoter. Likaså omfattas
vissa fordon vid export till Mexiko av lindrigare ursprungsregler inom ramen för kvoter. Grunderna för fördelning av dessa
kvoter har nu ändrats genom Gemensamma kommitténs beslut. Kvoterna fördelas i Mexico enligt ”först till kvarn”-principen.
Tidigare fördelades kvoterna i Mexico genom ett auktionssystem. Ändringen är avsedd att förenkla användningen av
kvoterna.

Varukodsspecifika ursprungsregler har ändrats för produkter med varukod 1904 och 7601.

Gemensamma kommitténs beslut träder i kraft den dag parterna utbyter skriftliga anmälningar som intygar att deras
respektive rättsliga förfaranden har slutförts.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

SL/LL, 163/010/29.10.2007

 

 



TMD nr 163/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på firmans
egen begäran:

Datum Företagets namn FO-nummer Hemkommun Kundnummer

1.11.2007 Aspocomp Oy 0801708-5 Vantaa 8803-9, 3372-0

1.11.2007 Greeni Oy 1030934-3 Helsinki 3891-9

1.11.2007 Pola Oy 1974746-2 Helsinki 5425-4

ETY/TRH, 165/010/1.11.2007



TMD nr 164/2007

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt
enhetsdokument (SAD-blankett)
 I anvisningarna för ifyllande av tulldeklaration, senast publicerade i TMD nr 181/2004 och ändrade genom TMD 229/2004,
8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006,
61/2007 och 90/2007 görs följande ändringar.

Importdeklarationer

 I fält 44 tas koderna för handling i bruk.

I fältet anges uppgifter om de handlingar som behövs vid förtullning: längst till vänster i fältet anges handlingens kod (fyra
tecken, kodförteckning 0006) och därefter handlingens nummer och vid behov datum.

Koderna som används i importdeklarationen finns angivna i fel stil i bilagan nedan. Koderna för INF 3-, INF 4- och INF
8-blanketterna har strukits från förteckningen.

Ändringarna träder i kraft den 3 december 2007.

Uppdaterade ifyllningsanvisningar för SAD-blankett finns på Tullens webbplats www.tulli.fi/se under Blanketter -
Tulldeklaration (SAD-blankett).

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga och Tullstyrelsens SAD-expert.

JR/VHM, 164/010/30.10.2007

Bilaga: tmd164_bilaga.pdf Kodförteckning 0006: Handlingar

 



0006   HANDLINGAR 

OBS! Koderna för fält 40 används i export- (E), import- (I) och transiteringsdeklarationer (T).  
I SAD-blankettens fält 44 :  
• I exportdeklarationer anges de separat nämnda koderna för handlingar  
• I importdeklarationer tas koderna i bruk den 3 december 2007 (se koderna i fet stil). 
• Vid transitering används koderna tills vidare inte som sådana (man kan skriva t.ex. 

“packsedel” med tillhörande uppgifter i fält 44). 

TIDIGARE HANDLINGAR (SAD-FÄLT 40) 

44 Överföringsorder (I) 
101 Registrering (allmän) (I) 
235 Containerlista (E) 
270 Godslista, lastspecifikation (E) 
271 Packsedel (E) 
325 Proformafaktura (E) 
380 Handelsfaktura (E) 
632 Uppläggning på lager (I) 
635 Ankomstnummer (I) 
701 Datoriserad transitering (NCTS), MRN (I) 
703 Speditörsfraktsedel (E) (I) (T) 
704 Huvudkonossement (E) (I) (T) 
705 Konossement (E) (I) (T) 
714 Speditörskonossement (E) (I) (T) 
720 Fraktsedel på järnväg (E) (I) 
722 Följesedel SMGS (E) (I) (T) 
730 Fraktsedel för vägtransport (E) (I) (T) 
740 Flygfraktsedel (E) (I) (T) 
741 Huvudflygfraktsedel (E) (I) (T) 
743 Speditörsflygfraktsedel (HAWB) (E) (I) 
750 Leveransavi (postpaket) (E) (I) (T) 
760 Dokument för kombination av olika /multimodala transportsätt (allmän) (E) (I) (T) 
781 Ankomstavi (varor) (I) 
785 Fraktmanifest (E)  
787 Bordereau (följesedel) (E) 
820 T-deklarationsblankett (E) (I) (T) 
821 T1-deklarationsblankett (E) (I) (T) 
822 T2-deklarationsblankett (E) (I) (T) 
823 Kontrollexemplar T5 (E) (I) (T) 
825 T2L-deklarationsblankett (I) (T) 
830 Exportdeklaration (I) (T) 
929 Importdeklaration (I) 
933 Fraktdeklaration (ankomst) / summarisk deklaration (I) (T) 
941 Embargotillstånd (I) (T) 
951 TIF-blankett (I) (T) 
952 TIR-carnet (E) (I) (T) 
955 ATA-carnet (E) (I) (T) 
CLE Referens/datum för anteckning i bokföring (E) 
IF3 Informationsblad INF 3 (E) 
IF8 Informationsblad INF 8 (E) 
MNS Sjöfraktmanifest - förenklat förfarande (PortNet-ankomstnummer) (E) (I) 
T2F Deklaration för intern gemenskapstransitering  - art. 340 c 1 i tillämpningskodexen (E) (I) 
T2M T2M-formulär (bilagorna 43-44 i tillämpningskodexen) (E) (I) 
ZZZ Övriga (E) 
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HANDLINGAR (SAD-FÄLT 44) 

Ursprungsintyg 

D008  (17) Godkända exportörens fakturadeklaration (E) (I) 
N018 (18) Varucertifikat A.TR.1 (E) (I) (T) 
N954 (954) Varucertifikat EUR 1 (E) (I) (T) 
C634 (860) Ursprungsintyg för textilier (I) 
N861 (861) Ursprungsintyg (allmänt ursprung) (I) (T) 
N862 (862) Ursprungsdeklaration (allmänt ursprung / textilier) (I) (T) 
N864 (864) Ursprungsintyg som berättigar till förmånsbehandling (fakturadeklaration, EUR.2-

blankett) (I) (T) 
N865 (865) GSP-intyg (Form A-intyg) (I) (T) 

 

Äkthets- och kvalitetsintyg  

A014 (HAT) Intyg för vissa hantverksprodukter (handicraft) (E) (I) 
A015 (SCT) Intyg för produkter av natursilke eller bomull vävda på handvävstol (E) (I) 
N003 (3) Kvalitetsintyg (E) (I) (T) 
6268 (268) Kvalitetsintyg för vin (I) 
A001 (863) Äkthetsintyg - färska, ätliga vindruvor av varieteten Emperor (I) 
A021 (BAT) Äkthetsintyg för basmatiris (I) 
6BOT (BOT) Ursprungsintyg för Bourbon-whisky (I) 
A019 (CHT) Kvalitetsintyg för nitrat från Chile (I) 
A018 (FOT) Intyg för produkter vid namn Fondue (I) 
A020 (TOT) Ursprungsintyg för Tokay-vin (I) 
A004 (TUT) Äkthetsintyg för tobak (I) 

 

Handlingar som hänför sig till priset / beräkningen av beskattningsvärdet 

3000  Gåvobok (E) 
3009 (9) Prislista (E) (I) (T) 
3315 (315) Köpekontrakt (projekt) (E) (I) (T) 
3320 (320) Orderbekräftelse (E) (I) 
3381 (381) Kreditnota (E) (I) 
N325 (325) Proformafaktura (E) (I) (T) 
N380 (380) Faktura (E) (I) (T) 
3220 (220) Order (I) 
3780 (780) Frakträkning (I) 
N934 (934) Tullvärdedeklaration D.V.1 (I) 
C602  Tullvärdedeklaration, tilläggsblad D.V.1 (I) 
3EHS (EHS) Dokument som inte hänför sig till priset (paragrafförtullningar) (I) 

 

Handlingar som hänför sig till förpackningar 

2010 (786) Fraktmanifest (specificerad) (E) (I) (T) 
2270 (270) Godslista, lastspecifikation (E) (I) (T) 
N235 (235) Containerlista (E) (I) (T) 
N271 (271) Packsedel (E) (I) (T) 
N785 (785) Fraktmanifest (E) (I) (T) 
N787 (787) Bordereau (följesedel) (E) (I) (T) 

 

Handlingar som hänför sig till tillstånd och tullförfaranden med ekonomisk verkan 

7000  Tillstånd till återexport under tullkontroll (E) 
7001  Tillstånd till osedvanligt exporttullkontor (E) 
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7631 (631) Tillstånd för överföring till lager (E) (I) 
7JTL (JTL) Tillstånd till periodförtullning (E) (I) 
7KTL (KTL) Tillstånd till hemförtullning (E) (I) 
7RVL (RVL) Tillstånd att verka som registrerad acciskund (E) (I) 
7WWL (WWL) Tillstånd att verka som auktoriserad lagerhållare (E) (I) 
C019 (UJL) Tillstånd till passiv förädling (E) (I) 
C601 (601) Tillstånd till aktiv förädling (E) (I) 
N990 (990) Tillstånd med stöd av användningen för särskilda ändamål (I) 
7BPL (BPL) Tillstånd att verka som godkänd vägare (I) 
7PTL (PTL) Tillstånd för uppgift som saknas (art. 256 i tillämpningskodexen) (I) 
7TKL (TKL) Tillstånd att få tillämpa art. 81 i tullkodexen (I) 
7TTL (TTL) Tillstånd till bearbetning under tullkontroll (I) 
7VML (VML) Tillstånd till temporär import (I) 
7VMS (VMS) Bilaga till tillståndet för förenklat förfarande vid temporär import (I) 

 

INF-intyg 

C603 (IF1) INF 1 (E) (I) 
C604 (IF2) INF 2 (E) (I) 
C606 (IF5) INF 5 (E) (I) 
C607 (IF6) INF 6 (E) (I) 
C608 (IF7) INF 7 (E) (I) 
C610 (IF9) INF 9 (E) (I) 

 

Handlingar som hänför sig till tulluppbörd 

4000  Flyttningsbevis (E) 
4PML (PML) Beslut om förlängning av tidsfristen (E) (I) 
C626 (STT) Bindande klassificeringsbesked (E) (I) 
4049 (49) Intyg över skada (I) 
4311 (311) Kvotbegäran (I) 
4966 (966) Importlicens i samband med kvot (I) 
A119 (AIR) Luftvärdighetsbevis (I) 
C046 (BPT) Vägningsintyg för bananer (I) 
D005 (HSS) Faktura med prisåtagande (antidumpning) (I) 
4HVT (HVT) Förstöringsbevis (I) 
4PAS (PAS) Försäkring gällande returvaror (I) 
4PKS (PKS) Giltig faktura (Cirkulär 177/010/05 CD 444) (I) 
D003 (PTT) Tillverkningscertifikat (antidumpning) (I) 
C645 (PUT) Intyg för militär utrustning (I) 
C627 (SAT) Bindande ursprungsbesked (I) 

 

Handlingar som hänför sig till restriktioner 

C018 (VII) Intyg om överensstämmelse VI 1 (E) (I) 
C017 (VII)    Utdrag VI 2 (E) (I) 
5002 (2) Intyg om överensstämmelse (E) (I) (T) 
5003  Nationellt exporttillstånd för kulturföremål (Museiverket) (E) 
5004  Exporttillstånd för ozonförstörande ämnen (EU-kommissionen) (E) 
5005  Exporttillstånd enligt naturvårdslagen (Regional miljöcentral) (E) 
5006  Exporttillstånd för kärnämnen (Strålsäkerhetscentralen / Handels- och 

industriministeriet) (E) 
5007  Exporttillstånd för försvarsmateriel (Försvarsministeriet) (E) 
5008  Säkerhetstillstånd för radioaktiva ämnen (Strålsäkerhetscentralen) (E) 
5009  Överföringsintyg för explosiva ämnen (E) 
5010  Tillstånd av polisen för privatpersoner till innehav av vapen och ammunition (E) 
5011  Dokument för transport av farliga ämnen (VAK-kort) (E) 
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5038 (38) Vaccinationsintyg (E) (I) 
5890 (890) Utredning över farliga ämnen (E) (I) 
5ELP (ELP) Identifikationsdokument (djurpass) (E) (I) 
5LUT (LUT) Ekointyg (E) (I) 
5REK (REK) Registrerad importör (E) (I) 
C400 (638) CITES-importtillstånd (E) (I) 
C650 (978) Avfallstransporthandling (E) (I) 
E012  Exporttillstånd för kulturföremål (Förordning (EEG) nr 3911/92) (EU) (E) 
E990  Exporttillstånd enligt förordningen om tortyrredskap (E) 
L100 (OTL) Ozonimporttillstånd (E) (I) 
N851 (851) Sundhetscertifikat för växter (E) (I) (T) 
N853 (853) Hälsointyg för djur (E) (I) (T) 
X002  Exporttillstånd för produkter med dubbel användning (förordning (EG) nr 

1334/2000 jämte ändringar) (E) 
X035  Exporttillstånd för prekursorer (E) 
C644 (89) Intyg om gränskontroll (I) 
L116 (116) "Kimberley" certifikat (rådiamant) (I) (E) 
5645 (645) Vapenimporttillstånd (I) 
X018 (810) Exportlicens (I) 
L001 (840) Importlicens (jordbruk AGRIM) (I) 
N852 (852) Hälsointyg (I) (T) 
1004 (910) Kontrolldokument (I) 
L079 (911) Importtillstånd (I) (T) 
5AST (AST) Intyg gällande rävsax (I) 
C629 (JJA) Utlåtande av förädlingsorganisation (I) 
5KVL (KVL) Importtillstånd enligt förordningen om tortyrredskap (I) 
C654 (LLT) Läkemedelsverkets importtillstånd (I) 
5LML (LML) Importtillstånd enligt naturvårdslagen (I) 
5RTL (RTL) Importtillstånd för explosiva varor (I) 
5VTL (VTL) Importtillstånd för sprit (I) 
5YTL (YTL) Importtillstånd för kärnämnen (I) 
   

 

Övriga 

1701 (701) Datoriserad transitering (NCTS), MRN (E) 
1743 (743) Speditörsflygfraktsedel (HAWB) (E) 
1ZZZ (ZZZ) Övriga (E) (I) (T) 
N710 (MNS) Sjöfraktmanifest - förenklat förfarande (PortNet-ankomstnummer) (E) 
N720 (720) Fraktsedel på järnväg (E) 
N730 (730) Fraktsedel för vägtransport (E) 
N740 (740) Flygfraktsedel (E) 
N741 (741) Huvudflygfraktsedel (E) 
N820 (820) T-deklarationsblankett (E) 
N821 (821) T1-deklarationsblankett (E) 
N822 (822) T2-deklarationsblankett (E) 
N823 (823) Kontrollexemplar T5 (E) 
N952 (952) TIR-carnet (E) 
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TMD nr 165/2007

Import av textilier och kläder från Kina år 2008
Bilaga III till rådets förordning nr 3030/93 har ändrats genom kommissionens förordning nr 1217/2007 (EUT nr L 275,
19.10.2007) som trädde i kraft den 19 oktober 2007

De kvantitativa restriktionerna för import av textilier med ursprung i Kina upphör att gälla den 31 december 2007. Vid
överlåtelse till fri omsättning av varor som lämnat Kina före år 2008 tillämpas kvotsystemet emellertid till den 31 mars 2008.

Under perioden 1.1.2008 – 31.12.2008 tillämpas en dubbelkontroll utan kvantitativa restriktioner på följande
produktkategorier med ursprung i Kina: 4, 5, 6, 7, 20, 26, 31 och 115. Överlåtelsen av dessa produkter till fri omsättning
förutsätter att ett övervakningsdokument visas upp i original. Övervakningsdokument kan sökas hos Tullstyrelsen med
tullblankett 654-05. Till ansökan skall en exportlicens som beviljats av kinesiska myndigheter bifogas i original.

Varubeskrivningarna av textilkategorierna med tillhörande varukoder har senast publicerats i TMD nr 131/2005.

Mera information: Minna Raitanen, puh. 020 492 2419.

RAS/MSR, 167/010/5.11.2007

>> Tullblankett 654-05

 



TMD nr 166/2007

Tullpreferenser för utvecklingsländer (GSP): myndigheter
som bestyrker ursprungscertifikat (Form A)
I förteckningen i TMD nr 176/2005 (ändringar i TMD nr 53/2006, 159/2006, 243/2006 och 34/2007) över de myndigheter
som bestyrker ursprungscertifikat skall följande ändringar och tillägg göras. De övriga uppgifterna i förteckningen förblir
oförändrade.

Ändringar

Chile-CL: GSP
Landet har strukits från förteckningen över förmånsländerna (se närmare i TMD nr 84/07).

I följande länder har ett myndighetsbyte skett. De bestyrkande myndigheterna är:

Fiji-FJ: GSP
Ministry of Commerce, Industry, Investment and Communications

Togo-TG: GSP
Ministere des Finances, du Budget et des Privatisations

Vietnam-VN: GSP
Ministry of Industry and Trade, Import Export Management Department (i fråga om ursprungsintyg vid export till
gemenskapen)

Tillägg

Ryssland-RU: GSP
Handelskamrarna "Chamber of Commerce and Industry (CCI)" fungerar som bestyrkande myndighet. Antalet
verksamhetsställen har ökat med följande:
130. Kamensk-Uralsky CCI

 SL/CA, 166/010/5.11.2007

 

 



TMD nr 167/2007

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av vissa linor och kablar av järn eller stål med ursprung i
Ryska federationen; avslutade antidumpningsåtgärder gällande Thailand och Turkiet

Genom rådets förordning nr 1279/2007 (EUT nr L 285, 31.10.2007) förlängs giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid
import av vissa linor och kablar av järn eller stål (Taric-nummer 7312 10 81 11, 7312 10 81 12, 7312 10 81 19, 7312 10 81
90, 7312 10 83 11, 7312 10 83 12, 7312 10 83 19, 7312 10 83 90, 7312 10 85 11, 7312 10 85 12, 7312 10 85 19, 7312 10 85
90, 7312 10 89 11, 7312 10 89 12, 7312 10 89 19, 7312 10 89 90, 7312 10 98 11, 7312 10 98 12, 7312 10 98 19 och 7312 10
98 90).

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 1 november 2007 och är följande:

Företag Tullsats % Taric-tilläggsnummer

Joint Stock Company Beloretsk Iron & Steel
Works, 1 Blukhera Street, Beloretsk, Republiken
Bashkortostan, 453500, Ryssland

36,2

 

A694

 

Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz Ul.
50-letiya Oktyabrya 1/33, Cherepovets, regionen
Vologda 162600 Ryssland

9,7

 

A217

Alla andra företag 50,7 A999

Genom samma förordning upphävs antidumpningsåtgärderna vid import av vissa linor och kablar av järn eller stål med
ursprung i Thailand och Turkiet. Genom kommissionens beslut nr 2007/704/EG har godtagandet av åtagandet återkallats i
fråga om det ryska företaget Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz och det thailändska företaget Usha Siam Steel Ind.
Public Company Ltd.

Avslutade antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Genom kommissionens förordningar (EG) nr 1228/2007 och 1229/2007 (EUT nr L 277, 20.10.2007) har undersökningarna
av eventuellt kringgående avslutats gällande import av konstgjord grafit (Taric-nummer 3801 10 00 10) med ursprung i
Indien. Under undersökningen tog man reda på om de åtgärder som tillämpades vid import av grafitelektrodsystem (Taric-
nummer 8545 11 00 10 och 8545 90 90 10) hade kringgåtts. Tullmyndigheterna åläggs att upphöra med registreringen av
importen. Förordningarna trädde i kraft den 21 oktober 2007.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien

Genom rådets förordning (EG) nr 1292/2007 (EUT nr L 288, 6.11.2007) förlängs giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna
vid import av indisk polyetentereftalatfilm (KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90). Samtidigt upphör den partiella
interimsöversyn som gällt den indiska tillverkaren Jindal Poly Films Limited. Antidumpningstullen på 0 procent vid import av
PET-film som tillverkats av företaget förblir oförändrad. Förordningen trädde i kraft den 7 november 2007.

Nya antidumpningsåtgärder

- vid import av beredda och konserverade citrusfrukter (KN-nummer 2008 30 55, 2008 30 75 och ex 2008 30 90) med
ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts (EUT nr C 246, 20.10.2007).
Importen i fråga är underkastad registreringsskyldighet enligt kommissionens förordning (EG) nr 1295/2007 (EUT nr L 288,
6.11.2007). Registreringsskyldigheten började den 9 november 2007och gäller i nio månader.

- vid import av vissa fästanordningar av järn och stål (KN-nummer 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15
69, 7318 15 81, 7318 15 89, 7318 15 90, 7318 21 00 och 7318 22 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett



antidumpningsförfarande (undersökning) inletts (EUT nr C 267, 9.11.2007).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020492 2419

RAS/MSR, 168/010/12.11.2007



TMD nr 168/2007

Möjligt att skapa individuella säkerheter via
transiteringssystemet fr.o.m. 31.10.2007
I transiteringssystemet görs den 30 oktober 2007 en uppdatering efter vilken det vid tullkontoren är möjligt att via
transiteringssystemet skapa individuella säkerheter (säkerhetstyp 3) för inledande av transiteringsförfaranden.

En individuell kontantsäkerhet som skapats i transiteringssystemet kan tills vidare dock inte användas som säkerhet vid
kontantförtullning utan detta blir möjligt först efter en säkerhetsuppdatering i december 2007.

Mera information: Tullstyrelsen, Pia Romppanen, tfn 01049 22238.

JR/Hel, 160/101/24.10.2007



TMD nr 169/2007

Meddelande till importörer; import av sockerblandningar
med förmånsbehandling
Kommissionen publicerade den 7 november 2007 (EUT C 265) ett meddelande till importörer om produkter med högt
sockerinnehåll. Det finns skäl att betvivla ursprunget för dessa produkter. Produkterna (KN-nummer) är följande:

1704 90 99
1806 10 30
1806 10 90
1806 20 95
1901 90 99
2101 12 98
2101 20 98
2106 90 59
2106 90 98
3302 10 29

Meddelandet gäller produkter som med stöd av tullförmånsavtal eller ensidiga arrangemang importeras med
förmånsbehandling.

Gemenskapsimportörer som för erhållande av förmånsbehandling uppvisar ursprungsbevis för dessa produkter med högt
sockerinnehåll uppmanas därför att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förvissa sig om produkternas
ursprungsstatus, eftersom varornas övergång till fri omsättning kan medföra att en tullskuld uppkommer. Beträffande de
ursprungsintyg som visats upp vid import görs begäranden om efterkontroll till förmånsländerna. Ursprungsintygen kan vid
efterkontroll visa sig vara felaktiga.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

RAS/LL, 169/010/7.11.2007



TMD nr 170/2007

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Retroaktivt upphävande av antidumpnings- och utjämningsåtgärderna vid import av
inspelningsbara CD-skivor (CD-R)

Genom rådets förordning (EG) nr 1293/2007 (EUT nr L 288, 6.11.2007) har antidumpningstullarna på cd-skivor
(KN-nummer ex 8523 40 11) med ursprung i Taiwan och utjämningstullarna på cd-skivor med ursprung i Indien upphävts
retroaktivt i fråga om produkter som överlåtits till fri omsättning fr.o.m. den 5 november 2006. Förordningen trädde i kraft
den 7 november 2007. Samtidigt avslutades antisubventionsåtgärderna (utjämningstullar) vid import av indiska cd-skivor. För
taiwanesiska produkter upphörde antidumpningsåtgärderna redan den 18 juni 2007.

Återbetalning av betalda antidumpnings- och utjämningstullar skall sökas hos Tullens rättelseenheter. Observera att
varukoderna har ändrats! Tullarna gällde år 2006 Taric-numren 8523 90 30 10 och 8523 90 10 10.

Slutlig antidumpningstull vid import av dicyandiamid med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 1331/2007 (EUT nr L 296, 15.11.2007) har en slutlig antidumpningstull införts på import
av dicyandiamid med KN-nummer 2926 20 00. Den tillämpliga antidumpningstullen är 49,1 procent för alla kinesiska företag.
Förordningen trädde i kraft den 16 november 2007.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020492 2419.

RAS/MSR, 173/010/19.11.2007



TMD nr 171/2007

Tillämpning av rådets förordning (EG) nr 300/2006
Rådets förordning (EG) nr 300/2006 finns publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 56 av den 25 februari
2006. Förordningen trädde i kraft retroaktivt den 1 januari 2006. Europeiska gemenskapernas officiella tidning finns i
elektronisk form på Internetadressen http://www.eur-lex.europa.eu.

De icke-suspenderade tullar enligt tulltariffen som under perioden 1.1. – 25.2.2006 beräknats och bokförts eller uppburits för
produkter som nämns i förordningens bilaga skall efterges eller återbetalas med stöd av artikel 236 i tullkodexen på ansökan
eller om tullmyndigheten annars upptäcker saken i samband med t.ex. eftergranskning.

Mera information: Tuula Nummela, tfn 020 492 2449

RV/TNu, 171/010/16.11.2007



TMD nr 172/2007

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Del 1 och 2

Nya varukoder
gäller fr.o.m. 1.1.2008:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;K; S

Extra
mängd-enhet

Bilaga

0206 10 95 00- - Andra:

0206 10 98 00- - - Andra 0 1, 5

0208 10 10 00- - Av tamkanin 6,4 1, 5

0208 90 30 00- - - Av vilt, med undantag
av kanin eller hare

0 1, 5

0402 91 30 00- - - Med en fetthalt av mer
än 8 viktprocent men högst
10 viktprocent

34,4 eur/100
kg

1, 5

0402 99 10 00- - - Med en fetthalt av
högst 9,5 viktprocent

57,2 eur/100
kg

1, 5

0602 40 00 10- - Sticklingar 8,3 1

0602 40 00 90- - Andra 8,3 1

0602 90 50 00- - - - Andra frilandsplantor:

0602 90 50 10- - - - - Perenna växter 8,3 1

0602 90 50 90- - - - - Andra slag 8,3 1

0714 10 98 00- - Andra 9,5 eur/100
kg

1, 5

0810 90 20 00- - TEXT SAKNAS 0 1

0813 40 65 00- - TEXT SAKNAS 0 1

1602 20 10 00- - Gås- eller anklever 10,2 1

1602 50 95 00- - - Andra 16.5 1



1602 90 99 00- - - - - - Andra TULLSATS

SAKNAS

1702 30 50 00- - - I form av vitt
kristalliniskt pulver, även
agglomererat

26,8 eur/100
kg

1

1702 30 90 00- - - Annat 20,0 eur/100
kg

1

1702 90 95 00- - Annat 0,40 eur/100
kg/ netsacc

1

1704 10 10 00- - Innehållande mindre än
60 viktprocent sackaros
(inbegripet invertsocker
uttryckt som sackaros)

6,2 + 27,1
eur/ 100 kg
max 17,9

1

1704 10 90 00- - Innehållande minst 60
viktprocent sackaros
(inbegripet invertsocker
beräknat som sackaros)

6,3 + 30,9
eur/ 100 kg
max 18,2

1

2001 90 97 00- - Andra:

2001 90 97 21- - - Vinblad:

2001 90 97 21- - - - Utan tillsats av socker 16,0 1

2001 90 97 29- - - - Andra 16,0 1

2001 90 97 31- - - Humleskott och
liknande ätbara växtdelar:

2001 90 97 31- - - - Utan tillsats av socker 16,0 1

2001 90 97 39- - - - Andra 16,0 1

2001 90 97 41- - - Okra (Hibiscus
esculentus L. eller
Abelmoschus esculentus L.
Moench):

2001 90 97 41- - - - Utan tillsats av socker 16,0 1

2001 90 97 49- - - - Andra 16,0 1

2001 90 97 52- - - Kepalök (vanlig lök):



2001 90 97 52- - - - Smålök (pärllök) med
en diameter på mindre än 30
mm

16,0 1

2001 90 97 58- - - - Annan 16,0 1

2001 90 97 61- - - Andra:

2001 90 97 61- - - - Rödbetor (Beta
vulgaris var. conditiva):

2001 90 97 61- - - - - Utan tillsats av
socker

16,0 1

2001 90 97 69- - - - - Andra 16,0 1

2001 90 97 71- - - - Rödkål:

2001 90 97 71- - - - - Utan tillsats av
socker

16,0 1

2001 90 97 79- - - - - Annan 16,0 1

2001 90 97 81- - - - Potatis och
potatisprodukter:

2001 90 97 81- - - - - Utan tillsats av
socker

16,0 1

2001 90 97 89- - - - - Andra 16,0 1

2001 90 97 91- - - - Andra:

2001 90 97 91- - - - - Utan tillsats av
socker

16,0 1

2001 90 97 99- - - - - Andra 16,0 1

2005 70 00 00- Oliver 12,8 kg/net eda 1

2007 99 50 00- - - Med ett sockerinnehåll
av mer än 13viktprocent
men högst 30viktprocent:

2007 99 50 10- - - - Kastanjemos och
kastanjepasta

24,0 + 4,2
eur/100 kg

1



2007 99 50 20- - - - Äppelmos 24,0 + 4,2
eur/100 kg

1

2007 99 50 90- - - - Andra 24,0 + 4,2
eur/100 kg

1

2007 99 93 00- - - Andra:

2007 99 93 00- - - - Av tropiska frukter
och tropiska nötter

15,0 1

2007 99 97 00- - - - Andra:

2007 99 97 10- - - - - Äppelmos 24,0 1

2007 99 97 90- - - - - Andra 24,0 1

2008 11 91 00- - - Andra slag, löst
liggande i förpackningar
med en nettovikt av:

2008 11 91 00- - - - Mer än 1kg:

2008 11 91 10- - - - - Rostade 11,2 1

2008 11 91 90- - - - - Andra 11,2 1

2008 99 48 00- - - - - TEXT SAKNAS:

2008 99 48 11- - - - - - Passionsfrukter,
guava och tamarinder:

2008 99 48 11- - - - - - - Flingor och
pulver, med eller utan
tillsats av stärkelse

11,0 1

2008 99 48 19- - - - - - - Andra 11,0 1

2008 99 48 91- - - - - - Mango, mangostan,
papayafrukter,
cashewäpplen,
litchiplommon, jackfrukter,
sapodillafrukter, carambola
och pitahaya:

2008 99 48 91- - - - - - - Flingor och
pulver, med eller utan
tillsats av stärkelse

11,0 1



2008 99 48 99- - - - - - - Andra 11,0 1

2008 99 63 00- - - - - TEXT SAKNAS:

2008 99 63 11- - - - - - Passionsfrukter och
guava:

2008 99 63 11- - - - - - - Flingor och
pulver, med eller utan
tillsats av stärkelse

13,0 1

2008 99 63 19- - - - - - - Andra 13,0 1

2008 99 63 91- - - - - - Mango, mangostan,
papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen,
litchiplommon, jackfrukter,
sapodillafrukter, carambola
och pitahaya:

2008 99 63 91- - - - - - - Flingor och
pulver, med eller utan
tillsats av stärkelse

13,0 1

2008 99 63 99- - - - - - - Andra 13,0 1

2009 71 20 00- - - Med tillsats av socker:

2009 71 20 11- - - - Med ett värde per
100kg netto av mer än
18Euro och med tillsats av
socker:

2009 71 20 11- - - - - I form av pulver 18,0 1

2009 71 20 19- - - - - Andra 18,0 1

2009 71 20 91- - - - Annan:

2009 71 20 91- - - - - I form av pulver 18,0 1

2009 71 20 99- - - - - Andra 18,0 1

2101 11 00 00- - Extrakter, essenser och
koncentrat

9,0 1

2104 10 00 10- - Innehållande tomater 11,5 1, 5



2104 10 00 90- - Andra 11,5 1, 5

6103 10 10 00- - Av ull eller fina
djurhår TEXT083

12,0 1, 5

6103 10 90 00- - Andra TEXT075 12,0 1, 5

6104 19 20 00- - - Av bomullTEXT074 12,0 1, 5

6104 19 90 00- - - Andra TEXT074: 12,0 1, 5

6104 19 90 10- - - - Av regenatfibrer
TEXT074

12,0 1, 5

6104 19 90 20- - - - Av ull eller fina
djurhår TEXT074

12,0 1, 5

6104 19 90 90- - - - Andra TEXT157 12,0 1, 5

6104 2910 00 - - - Av ull eller fina djurhår
TEXT074:

12,0 1, 5

6104 29 90 00- - - Andra:

6104 29 90 10- - - - Av regenatfibrer
TEXT074

12,0 1, 5

6104 29 90 90- - - - Andra TEXT157 12,0 1, 5

6109 90 20 00- - TEXT SAKNAS 12,0 1, 5

6204 49 10 00- - - Av natursilke eller
avfall av natursilke
TEXT159

12,0 1, 5

6204 49 90 00- - - Andra

6204 49 90 10- - - - Handtryckta enligt
batikmetoden TEXT159

12,0 1, 5

6204 49 90 90- - - - Andra TEXT161 12,0 1, 5

6402 99 10 00- - - - Med överdel av
gummi

16,8 pa 1

6402 99 91 00- - - - - - Under 24cm 16,8 pa 1



6402 99 93 00- - - - - - - Skodon som inte
kan identifieras som
avsedda för herrar eller
damer

16,8 pa 1

6402 99 96 00- - - - - - - - För herrar 16,8 pa 1

6402 99 98 00- - - - - - - - För damer 16,8 pa 1

6404 11 00 00- - Skodon för sport eller
idrott; tennisskor,
basketbollskor,
gymnastikskor, träningsskor
o.d

16,9 pa 1

7202 49 10 20- - - - Innehållande mer än
30 men högst 90 viktprocent
krom (högraffinerat
ferrokrom)

7,0 K:0
(090023)

1

7207 19 12 00- - - - Varmvalsade eller
stränggjutna

0 1, 5

7208 37 00 00- - Med en tjocklek av minst
4,75mm men högst 10mm

0 1, 5

7208 38 00 00- - Med en tjocklek av minst
3mm men mindre än
4,75mm

0 1, 5

7208 39 00 00- - Med en tjocklek av
mindre än 3mm

0 1, 5

7208 51 20 00- - - Med en tjocklek av mer
än 15mm

0 1, 5

7208 51 98 00- - - - Med en bredd av
mindre än 2050mm

0 1, 5

7219 90 80 00- - Andra slag 0 1

7222 40 50 00- - Tillformade eller
färdigbehandlade i kallt
tillstånd men inte vidare
bearbetade

0 1, 5

7228 20 91 00- - - Varmvalsad,
varmdragen eller
strängpressad men inte
vidare bearbetad;
varmvalsad, varmdragen
eller strängpressad, pläterad

0 1, 5



men inte vidare bearbetad

7228 80 00 00- Ihåligt borrstål 0 1, 5

7304 49 93 00- - - Andra:

7304 49 93 00- - - - TEXT SAKNAS:

7304 49 93 10- - - - - Med röranslutningar
och lämpliga för
rörledningar för gas eller
vätskor i civila luftfartyg

0 1, 5

7304 49 93 90- - - - - Andra 0 1, 5

7304 49 95 00- - - - TEXT SAKNAS:

7304 49 95 10- - - - - Med röranslutningar
och lämpliga för
rörledningar för gas eller
vätskor i civila luftfartyg

0 1,5

7304 49 95 90- - - - - Andra 0 1,5

7306 19 10 00- - - Längssvetsade 0 1,5

7306 61 10 00- - - Av rostfritt stål:

7306 61 10 10- - - - Med röranslutningar
och lämpliga för
rörledningar för gas eller
vätskor i civila luftfartyg

0 1, 5

7306 61 10 90- - - - Annat

7306 61 92 00- - - Andra:

7306 61 92 00- - - - Med en väggtjocklek
av högst 2 mm:

7304 49 92 10- - - - - Med röranslutningar
och lämpliga för
rörledningar för gas eller
vätskor i civila luftfartyg

0 1,5

7304 49 92 90- - - - - Annat 0 1,5

8523 40 11 00- - - Skivor för
laseravläsningssystem med
en lagringskapacitet på

0 p/st 1



högst 900megabyte, utom
raderbara

Textändring
gäller fr.o.m. 1.1.2006:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;K; S

Extra
mängd-enhet

Bilaga

9405 99 00 10- - - Delar till artiklar enligt nr9405 10
eller 9405 60, av oädel metall, för civila
luftfartyg (TN003)

0 (EU001) 1, 5

Följande undernummer upphör att gälla 31.12.2007:

0206 10 91 000206 10 91 00 0206 10 99 00 0206 49 20 000206 49 80 000208 10 11 00

0208 10 11 000208 10 19 00 0208 90 20 00 0208 90 20 000208 90 40 00

0402 91 31 000402 91 31 00 0402 91 39 00 0402 99 11 000402 99 11 000402 99 19 00

0602 40 10 000602 40 10 10 0602 40 10 90 0602 40 90 000602 40 90 100602 40 90 90

0602 90 51 000602 90 59 00

0714 10 10 000714 10 91 00 0714 10 99 00

0801 90 30 000809 40 05 10 0809 40 05 90 0810 90 40 000813 40 60 000813 40 70 00

1602 20 11 001602 20 11 00 1602 20 19 00 1602 50 31 001602 50 39 001602 50 80 00

1602 90 41 001602 90 98 00

1702 30 51 001702 30 51 00 1702 30 51 00 1702 30 59 001702 30 91 001702 30 91 00

1702 30 99 001702 90 60 00 1702 90 99 00 1704 10 11 001704 10 11 001704 10 19 00

1704 10 91 001704 10 91 00 1704 10 99 00

2001 90 93 002001 90 93 11 2001 90 93 11 2001 90 93 192001 90 93 912001 90 93 91

2001 90 93 992001 90 99 00 2001 90 99 21 2001 90 99 212001 90 99 292001 90 99 31

2001 90 99 312001 90 99 39 2001 90 99 41 2001 90 99 412001 90 99 492001 90 99 61

2001 90 99 612001 90 99 61 2001 90 99 69 2001 90 99 712001 90 99 712001 90 99 79



2001 90 99 812001 90 99 81 2001 90 99 89 2001 90 99 912001 90 99 912001 90 99 99

2005 70 10 002005 70 90 00 2007 99 55 00 2007 99 55 002007 99 57 002007 99 57 20

2007 99 57 902007 99 91 00 2007 99 91 00 2007 99 98 002008 11 92 002008 11 92 00

2008 11 92 002008 11 94 00 2008 99 46 00 2008 99 46 102008 99 46 902008 99 47 00

2008 99 47 102008 99 47 90 2009 71 10 00 2009 71 10 102009 71 10 902009 71 91 00

2009 71 91 002009 71 91 10 2009 71 91 90

2101 11 11 002101 11 11 90 2104 10 10 00 2104 10 10 102104 10 10 902104 10 90 00

2104 10 90 102104 10 90 90 2104 20 00 10 2104 20 00 90

3801 10 00 103801 10 00 90

3913 90 00 91

6104 19 00 106104 19 00 20 6104 19 00 30 6104 19 00 906104 29 00 106104 29 00 20

6104 29 00 906109 90 10 00 6109 90 30 00

6204 49 00 106204 49 00 91 6204 49 00 91 6204 49 00 99

6402 99 10 106402 99 10 90 6402 99 91 10 6402 99 91 906402 99 93 106402 99 93 90

6402 99 96 106402 99 96 90 6402 99 98 11 6402 99 98 116402 99 98 196402 99 98 90

6404 11 00 106404 11 00 20 6404 11 00 90

7202 49 10 117202 49 10 11 7202 49 10 19 7207 19 12 107207 19 12 917207 19 12 91

7207 19 12 997208 37 00 10 7208 37 00 90 7208 38 00 107208 38 00 907208 39 00 10

7208 39 00 907208 51 20 10 7208 51 20 91 7208 51 20 917208 51 20 917208 51 20 93

7208 51 20 977208 51 20 97 7208 51 20 98 7208 51 98 107208 51 98 917208 51 98 91

7208 51 98 997219 90 80 10 7219 90 80 90 7222 40 50 107222 40 50 907228 20 91 10

7228 20 91 907228 80 00 10 7228 80 00 90

7304 49 92 007304 49 92 00 7304 49 92 10 7304 49 92 907306 19 11 007306 19 11 00



7306 19 19 007306 61 11 00 7306 61 11 00 7306 61 11 107306 61 11 907306 61 19 00

7306 61 19 107306 61 19 90 7306 61 91 00 7306 61 91 007306 61 91 107306 61 91 90

8523 40 11 108523 40 11 90

Fotnotsförteckning

Textändringar

gäller fr.o.m. 12.10.2007:
CD 506
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
försedd med företagets officiella stämpel och innehåller följande:
1. Den anställdes namn och befattning vid det företag som utfärdat fakturan.
2. Följande förklaring: "Jag intygar härmed att den kvantitet peroxosulfater som tas upp i denna faktura [kvantitet] och som
sålts för att exporteras till Europeiska gemenskapen, har tillverkats i [berört land] av [företagets namn och adress] ([TARIC-
tilläggsnummer]). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."
Datum och namnteckning.
Om någon sådan faktura inte uppvisas skall den tullsats som gäller för andra företag tillämpas.

gäller fr.o.m. 7.6.2003:
TM 569
Om import av den berörda produkten omfattas av en skyddstilläggstull enligt artikel 1.3 i förording (EG) nr 1694/2002, skall
antidumpningstullsatserna vara de som nämns i rådets förordning (EG) nr 778/2003 (EGT L 114) eller nr 2212/2003 (EGT L
332).

Fornot som upphört att gälla
Fotnot CD 276 upphörde att gälla 31.10.2007.

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller
e-post: kayttotariffi@tulli.fi

MKi/LK, 174/010/19.11.2007

Del 1

Nya varukoder
(gäller fr.o.m. 9.11.2007):

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-enhet

Bilaga

2008 30 90 61- - - - Andra:

2008 30 90 61- - - - - Mandariner (inbegripet tangeriner
och satsumas); klementiner, wilkings och
andra liknande citrushybrider:

2008 30 90 61- - - - - - Pulp:

2008 30 90 61- - - - - - - I förpackningar med en
nettovikt av 4,5 kg eller däröver

18,4 1, 2



2008 30 90 63- - - - - - - Andra 18,4 1, 2

2008 30 90 65- - - - - - Flingor och pulver, med eller
utan tillsats av stärkelse

18,4 1, 2

2008 30 90 67- - - - - - Finfördelade 18,4 1, 2

2008 30 90 69- - - - - - Andra 18,4 1, 2

2008 30 90 71- - - - - Andra:

2008 30 90 71- - - - - - Pulp:

2008 30 90 71- - - - - - - I förpackningar med en
nettovikt av 4,5 kg eller däröver

18,4 1

2008 30 90 73- - - - - - - Andra 18,4 1

2008 30 90 75- - - - - - Flingor och pulver, med eller
utan tillsats av stärkelse

18,4 1

2008 30 90 77- - - - - - Finfördelade 18,4 1

2008 30 90 79- - - - - - Andra 18,4 1

Följande undernummer upphörde att gälla 8.11.2007:

2008 30 90
89

2008 30 90
89

2008 30 90
89

2008 30 90
91

2008 30 90
94

2008 30 90
95

2008 30 90
99

Ny varukod
gäller fr.o.m. 1.11.2007:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;

K; S

Extra
mängd-enhet

Bilaga

2106 90 98 44- - - - - - Citrusberedningar för
läskedrycker och drycker som innehåller
minst 30 viktprocent koncentrerad
fruktsaft och högst 50 viktprocent
sackaros, inte innehållande mjölk eller
mjölkprodukter

9,0 + EA;
K:18,0 (090088)

1, 3

Förfrågningar: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104
eller



e-post: kayttotariffi@tulli.fi

Mki/LK, 176/010/19.11.2007



TMD 173/2007

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i november
2007
 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 2007, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för
tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i september 2007 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 4,74 %

Danmark 4,85 %

Sverige 4,22 %

Storbritannien 6,65 %

Cypern 4,31 %

Lettland 11,06 %

Litauen 5,59 %

Malta 4,37 %

Polen 5,09 %

Slovakien 4,32 %

Tjeckien 3,46 %

Ungern 7,72 %

Estland 5,21 %

Bulgarien 5,25 %

Rumänien 6,82 %

MJK/MA, 172/010/15.11.2007



TMD nr 174/2007

Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
november 2007
Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser att användas vid bestämmande av tullvärdet. Dessa
omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland under tiden 28 - 30 november 2007 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen
(1482/94) vid omräkning av penningbelopp som angivits i utländsk valuta. De ändrade kurserna används vid beskattning av
de fordon vars bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under perioden 28 - 30 november 2007.

Kanada CAD 1,4539

Island ISK 88,97

Australien AUD 1,6787

Sydafrika ZAR 9,8142

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/JMM, 179/010/22.11.2007



TMD nr 175/2007

Omräkningskurser för valuta i december 2007
Tullstyrelsen fastställer följande omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor.
Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 1.12-31.12.2007
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.   

Dessa omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärden i december vid omräkning av
penningbelopp som angivits i utländsk  valuta. Omräkningskurserna används vid beskattning av fordon, vars
bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under december 2007.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex.1 EUR=1,4759 USD).

Förenta staterna USD 1,4759

Kanada CAD 1,4539

Storbritannien GBP 0,7164

Sverige SEK 9,2800

Norge NOK 8,0055

Danmark DKK 7,4244

Island ISK 88,97

Schweiz CHF 1,6314

Japan JPY 160,220

Australien AUD 1,6787

Hongkong HKD 11,315

Sydafrika ZAR 9,8142

Saudiarabien SAR 5,45455

Marocko MAD 11,0541

Kuwait KWD 0,4018

Arabemiraten AED 5,3907

Singapore SGD 2,1216



Indien INR 54,2525

Iran IRR 13814,055

Malaysia MYR 5,0108

Kina CNY 10,9787

Thailand THB 45,985

Nya Zeeland NZD 1,9436

Tunisien TND 1,78716

Turkiet TRY 1,6361

Egypten EGP 8,1640

Ryssland RUB 33,565

Ungern HUF 253,85

Tjeckien CZK 26,421

Malta MTL 0,4173

Cypern CYP 0,5607

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6939

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,6445

Slovakien SKK 32,935

Lagrum som tillämpats:

Tullagen  (1466/94) 7 § (1240/01)
Tullkodexen (EEG 2913/92) art. 35
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 168 - 171
Bilskattelagen  (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/JMM, 180/010/22.11.2007



TMD nr 176/2007

Kommissionens tillstånd till förhöjd accisåterbäring för
yrkesmässiga växthusodlare - statligt stöd N 315/2006
Europeiska gemenskapens kommission har genom sitt beslut K(2007)5341 av den 29 oktober 2007 beviljat Finland tillstånd
att återbetala accis för lätt brännolja, tung brännolja och elström som använts inom jordbruket. Tillståndet gäller lagen om
återbäring av accisen på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket samt ändringen av 10 a § i lagen om accis på
flytande, dvs. den förhöjda accisåterbäringen till yrkesmässiga växthusodlare. Tillståndet gäller under tiden 11.3.2005 –
31.12.2013.

Ändring av accisåterbäringen vid yrkesmässig växthusodling

I lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) ändrades 10 a § fr.o.m. den 1 augusti 2006 (L 604/2006 och TMD
155/2006). Genom ändringen höjdes den accisåterbäring som beviljas yrkesmässiga växthusodlare så att höjningen gäller
fr.o.m. början av 2006. Den förhöjda återbäringen för lätt brännolja är 3,75 cent per liter och för tung brännolja 1,75 cent per
kilogram. Därtill ändrades den nedre gränsen för beviljande av återbäringen från 580 euro till 16000 enheter av sammanlagd
mängd tung och lätt brännolja som använts.

För år 2005 betalas yrkesmässiga växthusodlare en förhöjning av accisåterbäringen retroaktivt för lätt och tung brännolja, om
återbäringsbeloppet före förhöjningen varit minst 580 euro. Förhöjningen är 0,35 cent per liter lätt brännolja och 0,35 cent
per kilogram tung brännolja. Av den mängd brännolja som godkänts som grund för återbäringen beaktas, när förhöjningen
räknas ut, 62 procent av den använda mängden under perioden januari-juni och den använda mängden i dess helhet under
perioden juli-december eller 81 procent av den använda mängden under perioden januari-december. Förhöjningen utbetalas
på tjänstens vägnar till den som fått återbäring för år 2005, dvs. man behöver inte separat ansöka om förhöjningen.

Tidpunkt för betalning av återbäring

Utbetalning av stöd som hänför sig till energibeskattningen förutsätter samtycke av Europeiska kommissionen. Därför kan det
extra stödet för år 2005 och inte heller de förhöjda stöden betalas ut förrän kommissionen gett sitt tillstånd.

Kommissionen beviljade den 20 oktober 2007 tillstånd till utbetalning av det förhöjda stödet. Tullen börjar betala de förhöjda
stöden för åren 2005-2007 så snart som möjligt. Till dem som fått växthusstöd för åren 2005-2007 betalas förhöjningen med
ett skilt återbäringsbeslut. Förhöjningen behöver inte sökas utan den betalas på tjänstens vägnar till dem som tidigare fått
grunddelen av stödet. Också nya stödbeslut fattas i fortsättningen enligt det förhöjda stödet.

Tullen börjar betala den förhöjda andelen av stödet så snart som möjligt. Information om när utbetalningen börjar och enligt
vilken tidtabell utbetalningen sker meddelas senare.

Återbäring av bränsleaccis inom jordbruket

I samband med ändringen av återbäringen till växthusodlare har en lag (603/2006) stiftats om återbäring av accisen på vissa
energiprodukter som använts inom jordbruket.

Enligt lagen återbetalas accis till dem som yrkesmässigt idkar jordbruk på grundval av den mängd tung och lätt brännolja samt
el som använts inom jordbruket. Återbäringsbeloppet är 3,75 cent per liter lätt brännolja, 1,75 cent per kilogram tung
brännolja samt 0,23 cent per kilowattimme el. Minimibeloppet för återbäringen är 50 euro. Återbetalningen genomförs
tekniskt i samband med jordbrukets inkomstbeskattning.

För accisåterbäringar inom jordbruket och för den anknytande tillsynen ansvarar det skatteverk som verkställer sökandens
inkomstbeskattning.

AS/MT/PKI/PLK,175/010/21.11.2007



TMD nr 177/2007

Ändring till de perioder som avses i 40 § 2 mom. i
bilskattelagen

Tullstyrelsen Föreskrift

Dnr Datum

170/010/07 7.11.2007

Författningsgrund
Bilskattelagens 40 § 2 mom.

Målgrupper
Tulldistrikten, registrerade bilskattskyldiga som importerar personbilar

I motsats till det som står i Tullstyrelsens cirkulär 117/010/07 kan registrerade bilskattskyldiga iaktta följande:

Personbilar (M1) med en egenmassa understigande 4 500 kilogram för vilka äganderätten överförts till återförsäljaren under
tiden 21 – 31.10.2007 kan anmälas för beskattning senast den 10 januari 2008. Om sådana bilar anmäls för beskattning under
tiden 1 -10.1.2008 räknas förfallodagen för skatten från utgången av den sista perioden år 2007.

Andra fordon än personbilar samt personbilar som registrerats eller tagits i bruk under tiden 21-31.10.2007 skall anmälas för
beskattning enligt cirkulär nr 117/010/07 senast den 10 november 2007.

 RV/MJK, 170/010/7.11.2007



TMD nr 178/2007

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Ändring av förordning gällande import av kinesiska och thailändska säckar, bärkassar och påsar av
plast

Genom rådets förordning (EG) nr 1356/2007 (EUT nr L 304, 22.11.2007) har en förordning som gäller import av säckar,
bärkassar och påsar av plast (Taric-nummer 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 och 3923 29 90 20) med ursprung i Kina och
Thailand ändrats (se TMD nr 185/2006). Genom förordningen har varubeskrivningen preciserats på följande sätt:
plastprodukterna är tillverkade av plastfolie med en tjocklek av högst 100 mikrometer.

Företaget vid namn Poly Plast (Thailand) Co., Ltd har lagts till i förteckningen över de thailändska tillverkare som omfattas
av en individuell antidumpningstull på 7,9 procent (Taric-tilläggsnummer A772). Förordningen trädde i kraft den 23
november 2007.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som kommer att avslutas

Antidumpnings- och utjämningsåtgärderna (tullar) vid import av texturerat filamentgarn av polyester (Taric-nummer 5402 33
00 00) upphör att gälla den 29 november 2007. Den partiella interimsöversynen för att undersöka om det förelåg vissa
subventioner samt nivån på dessa har avslutats (EUT nr C 280, 23.11.2007).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 181/010/26.11.2007



TMD nr 179/2007

Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 15 november 2007 förordning (EG) nr1345/2007 (EUT nr L
300/2007) 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 17 november 2007. Den tillämpas
således på varor som tullklareras den 7 december 2007 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.

MKi/HHS, 182/010/26.11.2007

Bilaga: EUT nr L 300; 17.11.2007, s. 28-29



TMD nr 180/2007

Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade
nomenklatur (KN)

 Kommissionen har den 17 november 2007 publicerat ett tillkännagivande (2007/C 276/05) i nr C 276 av Europeiska
unionens officiella tidning. Tillkännagivandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna i Kombinerade
nomenklaturen (EUVL C 50, 28.2.2006, s.1).

MKi/HHS, 183/010/26.11.2007

Bilaga: EUT C 276, 17.11.2007, s. 5



TMD nr 181/2007

Finlands Banks meddelande om referensränta och
dröjsmålsränta(732/2007)
Finlands Bank meddelade den 26 juni 2007 med stöd av 12 a § i räntelagen den referensränta och dröjsmålsränta som avses i
direktivet om dröjsmål. I skattelagstiftningen används en referensränta som avses 12 § i 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 22 § i lagen om skatteuppbörd, tillämplig på bilskatteåterbäringar, återbäringsräntan enligt 39 § 1
mom. och återkravsräntan enligt 39 § 2 mom. i lagen om påförande av accis samt 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 § i räntelagen 4,5 % under tiden 1.7. - 31.12.2007.
Denna referensränta tillämpas således inom beskattningen under kalenderåret 2008, vilket gör att skattetillägget och
förseningsräntan då är 11,5 % och återbäringsräntan och återkravsräntan 2,5 %. Dröjsmålsräntan enligt 4 § 1 mom. i
räntelagen är 11,5 %

RV/SAH, 178/010/22.11.2007



TMD nr 182/2007

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt
enhetsdokument (SAD-blankett)
I anvisningarna för ifyllande av tulldeklaration, senast publicerade i TMD nr 181/2004 och ändrade genom TMD 229/2004,
8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006,
61/2007, 90/2007 och 164/2007, görs följande tillägg.

Koderna för handling

I förteckningen över de koder för handling som anges i fält 44 i importdeklarationer (fr.o.m. 3.12.2007) och
exportdeklarationer görs följande tillägg. Koden inom parentes har tidigare använts i tulldeklarationer. 

Handlingar som hänför sig till priset / beräkning av beskattningsvärdet

3KKS KKS Kassakvitto

Handlingar som hänför sig till tillstånd och tullförfaranden med ekonomisk verkan

7PTP (PTP) Begäran om uppgift som saknas (art. 256 i tillämpningskodexen)
(1)

Handlingar som hänför sig till restriktioner

5012
 

Redovisning av ingredienser (R-blankett) (E)

5013
 

Recept med ingredienser (Feoga) (V)

5810 (810) Exportlicens (T)

X001
 

Exportlicens (AGREX) (V)

E014
 

Exportlicens (mjölkprodukter) (V)

5BES (BES) Föranmälan vid bananimport (T)

Ändringarna gäller fr.o.m. den 3 december 2007.

Uppdaterade ifyllningsanvisningar för SAD-blankett finns på Tullens webbplats www.tulli.fi/se under Blanketter -
Tulldeklaration (SAD-blankett).

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga och Tullstyrelsens SAD-expert.

JR/VHM, 186/010/30.11.2007



TMD nr 183/2007

Tullkvoter - undantag från ursprungsreglerna för
fiskeriprodukter från Falklandsöarna
Ursprungsreglerna för handeln med de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) finns i bilaga III till rådets beslut
2001/822/EG (EGT nr L 314, 30.11.2001). Med stöd av artikel 37 i reglerna kan undantag beviljas från tillämpningen av
ursprungsreglerna, om det är motiverat med tanke på utveckling av näringslivet.

Kommissionen har genom sitt beslut av den 15 november 2007 (2007/767/EG, EGT nr L 310, 28.11.2007) beviljat undantag
från ursprungsreglerna vad gäller fiskeriprodukter från Falklandsöarna. Undantaget gäller villkoret som ställs för
besättningens nationalitet på de fartyg som idkar fiske utanför territorialvatten. Undantaget täcker inom ramen för årliga
kvoter fyra olika grupper av fiskeriprodukter (bilaga 1). När dessa produkter fiskas utanför territorialvatten anses de ha
ursprung i Falklandsöarna med de villkor som anges i beslutet.

Enligt ursprungsreglerna skall 50 % av besättningen bestå av medborgare i ULT, gemenskapen eller AVS-staterna. Enligt det
beviljade undantaget omfattas besättningen inte av några som helst krav gällande nationalitet.

Undantaget tillämpas på de produkter och mängder som anges i bilagan nedan och som importeras från Falklandsöarna till
gemenskapen under perioden 1.12.2007 – 30.11.2012.

Ursprungsintyg som utfärdats med stöd av beslutet skall ha en hänvisning till beslutet. Med andra ord skall fält 7 på
varucertifikat EUR.1 innehålla följande uppgift: "Derogation - Decision 2007/767/EC".

Tillämpningen av det tidigare, nästan likadana beslutet upphörde den 31 augusti 2007 (2002/644/EG, EUTL 211, 7.8.2002).

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

SL/LL, 185/010/28.11.2007



TMD nr 184/2007

Tullkvoter för apelsiner med ursprung i Egypten och vissa
citrusberedningar med ursprung i Israel
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 1338/2007 om ändring av förordning (EG) nr
747/2001 beträffande gemenskapstullkvoter för apelsiner med ursprung i Egypten och en bearbetad jordbruksprodukt med
ursprung i Israel (EUT nr L 298/16.11.2007). Förordningen trädde i kraft den 16 november 2007. Förordningen tillämpas från
och med den 1 juli 2007 med undantag av punkt 2 i bilagan som tillämpas från och med den 1 november 2007.

Förordning (EG) nr 747/2001 ändras i enlighet med bilagan nedan.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 12/787/3.12.2007

Bilaga: EUT L 298, 16.11.2007, s. 13, tabell



TMD nr 185/2007

Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och
industriprodukter
Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EG) nr 728/2007 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande
och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. (EUT nr L 166/28.6.2007).
Förordningen trädde i kraft den 28 juni 2007 och tillämpas från den 1 juli 2007.

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ändras på följande sätt:
1) Tullkvoterna för de produkter som anges i bilaga I till denna förordning skall införas.
2) Textraderna med tullkvoter avseende löpnumren 09.2603, 09.2727 och 09.2977 skall ersättas med textraderna i bilaga II
till denna förordning.
3) Textraden med tullkvoter avseende löpnummer 09.2970 skall utgå.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 14/787/3.12.2007

Bilaga: EUT L 166, 28.6.2007, s. 3



TMD nr 186/2007

Tullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med
ursprung i Island
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 1314/2007 om ändring av rådets förordning (EG)
nr 499/96 beträffande gemenskapstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Island (EUT nr L
291/9.11.2007). Förordningen trädde i kraft den 9 november 2007 och tillämpas från den 1 september 2007.

Genom förordningen införs nya årliga tullfria tullkvoter för frysta havskräftor samt för färska eller kylda filéer av kungsfisk.

Artiklarna 2 och 3 i förordning (EG) nr 499/1996 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

De tullkvoter som avses i denna förordning ska förvaltas i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr
2454/93.

Artikel 308c.2 och 308c.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska emellertid inte tillämpas på tullkvoterna med löpnumren
09.0810 och 09.0811.

Artikel 3

Om tullkvoten med löpnummer 09.0810 för KN-nummer 0306 19 30 för frysta havskräftor inte är fullständigt förbrukad vid
utgången av 2007, ska den kvarvarande volymen överföras till motsvarande tullkvot för 2008.

Därför ska uttagen ur tullkvoten för 2007 upphöra på kommissionens andra arbetsdag efter den 1 april 2008. Följande
arbetsdag ska den outnyttjade delen av tullkvoten för 2007 göras tillgänglig under motsvarande tullkvot för 2008.

Från och med den dagen får inga retroaktiva uttag från och inga återföranden till denna tullkvot för 2007 göras.”

Bilagan till förordning (EG) nr 499/1996 ska ändras i enlighet med bilagan nedan.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 11/787/3.12.2007

Bilaga: EUT L 191, 9.11.2007, s. 15



TMD nr 187/2007

Tullkvoter för vissa fiskeriprodukter med ursprung i
Norge
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 1337/2007 om ändring av rådets förordning (EG)
nr 992/95 beträffande gemenskapstullkvoter för vissa fiskeriprodukter med ursprung i Norge (EUT nr L 298/16.11.2007).
Förordningen trädde i kraft den 16 november 2007 och tillämpas från och med den 1 september 2007.

Genom förordningen införs nya årliga tullfria tullkvoter samt görs ändringar i nuvarande tullkvoter.

Artikel 2 i förordning (EG) nr 992/95 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Tullkvoterna med löpnumren 09.0745 och 09.0758 i bilaga I ska inte tillämpas under tiden 1 januari–31 december 2008.”

Artikel 3 i förordning (EG) nr 992/95 ska ersättas med följande:

"Artikel 3

De tullkvoter som fastställs i den här förordningen ska förvaltas i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning
(EEG) nr 2454/93.

Artikel 308c.2 och 308c.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska emellertid inte tillämpas på tullkvoterna med löpnumren
09.0850, 09.0851, 09.0852, 09.0854, 09.0855 och 09.0856.”

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 992/9 ändras i enlighet med bilagan nedan.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 13/787/3.12.2007

Bilaga: EUT L 298, 16.11.2007, s. 8-10



TMD nr 188/2007

De mest efterfrågade prisklasserna för cigarretter och
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter
Med stöd av 3 mom. i texten i accistabellen till 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 4,30 euro/20 st (215
euro/1000 st) och för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter 2,95 euro/30 g (98,33 euro/kg).

Med stöd av 9 § 2 mom. i ovan nämnda lag fastställer Tullstyrelsen senare genom ett separat cirkulär genomsnittliga
detaljhandelspriser, dvs. beskattningsvärden, för andra tobaksprodukter som förs in i landet för annat än kommersiellt
ändamål.

Ovan nämnda mest efterfrågade prisklasser för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter tillämpas från
den 1 januari 2008.

RV/KMK, 184/010/3.12.2007



TMD nr 189/2007

Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som skall
träda i kraft 1.1.2009
Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som skall träda i kraft den 1 januari 2009 bör senast den 14 februari 2008
skickas under adress Tullstyrelsen, Utrikeshandelsavdelningen, Enheten för nomenklatur och tullförmåner, PB 512, 00101
Helsingfors samt till nedan nämnda e-postadress.

I ansökan kan man föreslå att en ny tullsuspension/tullkvot införs, att beskrivningen av en gällande suspension eller kvot
ändras eller att en gällande suspension eller kvot avskaffas. Dessutom kan man föreslå att volymen ändras i en gällande kvot.
Ansökan kan göras på svenska, men för snabbare handläggning rekommenderas engelska. 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

Ansökan skall göras enligt kommissionens formulär med två delar (Bilaga 1 och 2 nedan) och ansökan bör åtföljas av en
detaljerad redogörelse som handläggningen av ärendet kräver.

Varukod, produktbeskrivning och användningssyfte

Varukoden anges enligt den kombinerade nomenklaturen med minst åtta siffrors noggrannhet. Företaget som gör ansökan 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 klassificeras
enligt samma varukod. En detaljerad beskrivning av varan ges i regel på ett bifogat datablad som innehåller alla nödvändiga
uppgifter om varans tekniska egenskaper och i tillämpliga delar om dess funktion. Dessa uppgifter är absolut nödvändiga för
att man skall kunna reda ut om samma eller motsvarande vara tillverkas inom gemenskapen.

Man bör noggrant redogöra för vilket syfte varan och den produkt som kommer att tillverkas av varan används.

Tillgång på varan i Europeiska gemenskapen

Tullsuspension kan beviljas bara om samma eller motsvarande varor inte finns tillgängliga inom gemenskapen. Detta skall
bevisas av den sökande. Bevisningsskyldigheten kan från fall till fall uppfyllas t.ex. genom en offertbegäran på vilken de
ledande gemenskapsföretagen inom branschen har gett ett avböjande svar.

Tullkvoter kan beviljas endast om produktionen av samma eller motsvarande varor är otillräcklig i gemenskapen. Kvoten
beviljas endast för den mängd som saknas.

Företagets kontaktperson

För handläggning av ansökan skall företaget i sin ansökan nämna en kontaktperson som svarar för riktigheten av de lämnade
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 ansökningar

Tullstyrelsen gör en preliminär undersökning av de inlämnade ansökningarna och ber vid behov om tilläggsuppgifter av de
sökande. I det fall att kommissionen inte godkänner ansökan för kommittébehandling, sänder Tullstyrelsen ett meddelande
om saken till det företag som gjort ansökan.

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



Mera information: Tarja Seesoja, tfn 020 492 2116, e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

MKi/TSe, 189/010/5.12.2007

Bilaga 1

REGUEST 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

REGUEST 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.



TMD nr 190/2007

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag
om ändring av lagen om farledsavgift
Riksdagen har godkänt regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift (RP
93/2007, finns på Internet-adressen www.finlex.fi/sv). Genom lagen om ändring av lagen om farledsavgift sänks
farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp. Till lagen fogas en definition av begreppet
fartygskombination samt bestämmelser som preciserar hur farledsavgiften fastställs för fartygskombinationer.

Pris per enhet och maximibelopp per fartygsanlöp

Farledsavgiftens priser per enhet sänks. Dessa priser bestäms enligt lastfartygs och passagerarfartygs isklasser. Priserna per
enhet sänks också för kryssningsfartyg, höghastighetsfartyg och fartyg utan eget framdrivningsmaskineri.

Farledsavgiftens maximibelopp är enligt ändringen högst 100 000 euro. För passagerarfartyg är farledsavgiften dock högst 30
100 euro och för kryssningsfartyg högst 41 300 euro.

Fartygskombination

Med fartygskombination avses en kombination som består av ett fartyg utan eget framdrivningsmaskineri med ett till fartyget
kopplat skjutbogserande maskindrivet fartyg, om fartygens utformning och kopplingssystem är sådana att
fartygskombinationen kan operera som ett fartyg. Fartygskombinationer kan tekniskt jämställas med lastfartyg, och för dem
kan en gemensam isklass fastställas.

Farledsavgiftens belopp räknas ut för fartygskombinationer genom att nettodräktigheten multipliceras med det pris per enhet
som anges i lagens 6 §. Som en fartygskombinations nettodräktighet används den sammanlagda nettodräktigheten av de
fartyg som ingår i fartygskombinationen.

Till lagens 10 § 1 mom. fogas en bestämmelse om hur det antal betalningar som påverkar farledsavgiftens årliga
maximibelopp räknas för fartygskombinationer. Antalet betalningar för en fartygskombination räknas på grundval av antalet
anlöp för det skjutbogserande, maskindrivna fartyg som ingår i fartygskombinationen.

Ikraftträdande

Lagen träder i kraft den 1 januari 2008.

Mera information: Tuula Nummela, tfn 020 492 2449.

RV/TNu, 187/101/4.12.2007



TMD nr 191/2007

Tullkvot för fiskfoder med ursprung i Färöarna
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 1381/2007 om ändring av förordning (EG)
nr 2133/2001 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter och tulltak inom spannmålssektorn, när det gäller
en ökning av gemenskapens medgivanden avseende tullkvoter för fiskfoder från Färöarna enligt KN-nummer ex 2309 90 10,
ex 2309 90 31 och ex 2309 90 41 (EUT nr L 309/27.11.2007). Förordningen trädde i kraft den 30 november 2007 och
tillämpas från den 1 december 2007.

Genom förordningen ändras den årliga volymen i tullkvoten med löpnummer 09.0689. De färöiska

myndigheterna ska också intyga att fiskfoder som exporteras till EU inom ramen för denna förmånskvot inte innehåller
tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret (bilaga V).

I förordning (EG) nr 2133/2001 ska artikel 2.3 ersättas med följande:

”3. Produkter som importeras enligt tullkvoten med löpnummer 09.0689 ska övergå till fri omsättning mot uppvisande av

a) ett ursprungsintyg enligt artikel 16 i protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks
regering och Färöarnas landsstyre, å andra sidan, om definition av begreppet ’ursprungsprodukter’ och om metoder för
administrativt samarbete, och

b) ett intyg i form av en av de texter som anges i bilaga V, utfärdat av följande färöiska myndighet:
Heilsufrøðiliga starvsstovan/Livsmedels-, veterinär- och miljömyndigheten
Falkavegur 6, 2:a vån.
FO-100 TÓRSHAVN
FÄRÖARNA
Tfn (298) 35 64 00
Fax (298) 35 64 01
Jourtfn (298) 55 64 03 (fram till kl. 23.00)
E-post: HFS@HFS.FO
Webbadress: www.hfs.fo”.

Den text i bilaga II som gäller löpnummer 09.0689 ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

Ökningen av tullkvoten för kalenderåret 2007 är 833 ton.

Bilaga II till den här förordningen ska läggas till som bilaga V.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 15/787/10.12.2007

Bilaga: EUT L 309, 27.11.2007, s. 25, tabell



TMD nr 192/2007

Ändringar i Brukstariffen
Bilaga: tmd192.pdf



 
 
Ändringar i Brukstariffen (THB II) 
 
Nya varukoder 
gäller fr.o.m. 6.12.2007: 
 
Varukod 

 
Varubeskrivning 

 
Tariffenlig tullsats; 

K; S 

 
Extra 

mängd-
enhet 

 
Bilaga 

8111 00 11 10 - - -  Kiselmangan 0  1 
8111 00 11 99 - - -  Andra slag 0  1 
 
gäller fr.o.m. 1.1.2008: 
 
Varukod 

 
Varubeskrivning 

 
Tariffenlig tullsats; 

K; S 

 
Extra 

mängd-
enhet 

 
Bilaga 

0210 19 50 00 - - - - -  Annat:    
0210 19 50 10 - - - - - -  Skinka, i saltlake, benfri, omsluten 

av djurblåsa eller konsttarm 
86,9 eur/100 kg   1 

0210 19 50 90 - - - - - -  Annat 86,9 eur/100 kg   1 
0210 19 81 00 - - - - - -  Benfritt:    
0210 19 81 10 - - - - - - -  Fläskkotlett utan ben, rökt 151,2 eur/100 kg  1, 3 
0210 19 81 20 - - - - - - -  Grishals, lufttorkad, kryddad eller 

okryddad, hel eller i bitar eller 
tunna skivor 

151,2 eur/100 kg  1, 3 

0210 19 81 90 - - - - - - -  Annat 151,2 eur/100 kg  1, 3 
0402 91 11 00 - - -  Med en fetthalt av högst 8 viktprocent 34,7 eur/100 kg   1, 5 
1601 00 10 00 -  Av lever:      
1601 00 10 10 - -  Av djur med KN nummer 0101-0104 med 

undantag av vildsvin 
15,4  1 

1601 00 10 90 - -  Annat 15,4  1 
1601 00 91 00 - -  Rå korv, torr eller bredbar (NC014):     
1601 00 91 10 - - -  Av djur med KN nummer 0101-0104 med 

undantag av vildsvin 
149,4 eur/100 kg; 
K:747,0 eur/1000 
kg (094071) (CD160) 

 1, 3 

1601 00 91 90 - - -  Annat 149,4 eur/100 kg; 
K:747,0 eur/1000 
kg (094071) (CD160) 

 1, 3 

1601 00 99 00 - -  Annat (NC014):     
1601 00 99 10 - - -  Av djur med KN nummer 0101-0104 med 

undantag av vildsvin 
100,5 eur/100 kg; 
K:502,0 eur/1000 
kg (094071) (CD160) 

 1, 3 

1601 00 99 90 - - -  Annat 100,5 eur/100 kg; 
K:502,0 eur/1000 
kg (094071) (CD160) 

 1, 3 

1602 49 19 00 - - - - -  Andra:     
1602 49 19 10 - - - - - -  Grishals, lufttorkad, kryddad eller 

okryddad, hel eller i bitar eller tunna 
skivor 

85,7 eur/100 kg; 
K:428,0 eur/1000 
kg (094072) (CD160) 

 1, 3 

1602 49 19 90 - - - - - -  Andra 85,7 eur/100 kg; 
K:428,0 eur/1000 
kg (094072) (CD160) 

 1, 3 

1702 30 50 00 - -  Annat:    
1704 10 10 10 - - -  I plattor 6,2+27,1 eur/100 

kg max 17,9 
 1, 2 

1704 10 10 90 - - -  Annat 6,2+27,1 eur/100 
kg max 17,9 

 1, 2 

2818 10 11 00 - -  TEXT SAKNAS:    
2818 10 11 00 - - -  TEXT SAKNAS 5,2    1 
2818 10 19 00 - - -  TEXT SAKNAS 5,2    1 



2818 10 91 00 - -  TEXT SAKNAS:    
2818 10 91 00 - - -  TEXT SAKNAS 5,2    1 
2818 10 99 00 - - -  TEXT SAKNAS 5,2    1 
2903 49 11 00 - - -  Halogenerade endast med fluor och klor:    
2903 49 11 00 - - - -  TEXT SAKNAS:    
2903 49 11 00 - - - - -  TEXT SAKNAS 5,5    1, 5 
2903 49 15 00 - - - - -  TEXT SAKNAS 5,5    1, 5 
2903 49 19 00 - - - - -  TEXT SAKNAS:    
2903 49 19 10 - - - - - -  1,1,1-Trifluorkloroetan 5,5; S:0  1, 5 
2903 49 19 90 - - - - - -  Andra 5,5  1, 5 
2909 19 10 00 - - -  TEXT SAKNAS 5,5   1, 4, 5 
2909 19 90 00 - - -  Andra:    
2909 19 90 10 - - - -  1,2-Bis(2-kloretoxi)etan 5,5; S:0  1, 4, 5 
2909 19 90 20 - - - -  Bis(2-kloroetyl)eter 5,5; S:0  1, 4, 5 
2909 19 90 30 - - - -  Blandningar av isomerer av 

(nonafluorobutyl)me-tyleter eller 
(nonafluorobutyl)etyleter, med en 
renhetsgrad av minst 99 viktprocent 

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

2909 19 90 40 - - - -  Bis(2-etoxietyl)eter 5,5; S:0  1, 4, 5 
2909 19 90 50 - - - -  3-Etoxi-perfluoro-2-metylhexan 5,5; S:0  1, 4, 5 
2909 19 90 90 - - - -  Andra 5,5  1, 4, 5 
2916 19 50 00 - - -  TEXT SAKNAS 6,5  1, 5 
3812 30 21 00 - -  Antioxidanter:    
3812 30 21 00 - - -  TEXT SAKNAS 6,5  1 
3812 30 29 00 - - -  TEXT SAKNAS 6,5  1 
3824 90 91 00 - - - -  TEXT SAKNAS 6,5  1, 4, 5 
3824 90 97 00 - - - -  Andra:    
3824 90 97 01 - - - - -  Kolloidal diantimonpentoxid 6,5; S:0   1, 4, 5 
3824 90 97 02 - - - - -  Blandningar av nitrometan och 1,2-

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

3824 90 97 03 - - - - -  Blandningar av dialuminiumtrioxid 
och zirkoniumdioxid, i form av korn 
eller granulat, innehållande: 
- minst 70 men högst 78 viktprocent 
dialuminiumtrioxid och 
- minst 19 men högst 26 viktprocent 
zirkoniumdioxid 

6,5; S:5,2    1, 4, 5 

3824 90 97 04 - - - - -  Litiumhypoklorit, rå 6,5; S:0   1, 4, 5 
3824 90 97 05 - - - - -  Polysilikat, modifierat med fosforsyra, 

i form av en lösning i en blandning av 
etanol, isopropanol och 
tetrahydrofuran, innehållande minst 3 
viktprocent men högst 6 viktprocent 
polysilikat 

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

3824 90 97 06 - - - - -  Preparat i form av: 
- pulver, innehållande minst 75 
viktprocent zink-bis[3,5-bis(1-
fenyletyl)salicylat] eller 
- vattendispersion, innehållande minst 
22 viktprocent men högst 55 
viktprocent zink-bis[3,5-bis(1-
fenyletyl)salicylat] 

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

3824 90 97 07 - - - - -  Film och folier bestående av oxider av 
antingen barium eller kalcium och 
antingen titan eller zirkonium, 
blandade med bindemedel 

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

3824 90 97 08 - - - - -  Preparat, huvudsakligen bestående av 
alkaliskt asfaltsulfonat, med: 
- en specifik vikt av minst 0,9 men 
högst 1,5  och 
- en löslighet i vatten av minst 70 

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



viktprocent 
3824 90 97 09 - - - - -  Preparat för motverkande av korrosion, 

bestående av salter av 
dinonylnaftalensulfonsyra, antingen: 
- på en bärare av mineralvax, även 
kemiskt modifierat eller 
- i form av en lösning i organiskt 
lösningsmedel 

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

3824 90 97 10 - - - - -  Kalcinerad bauxit (eldfast) 6,5; S:0   1, 4, 5 
3824 90 97 11 - - - - -  Magnetiserbar järnoxid i pulverform, 

innehållande: 
- minst 30 men högst 38 viktprocent 
tvåvärt järn i förhållande till den 
sammanlagda järnhalten och 
- minst 1 men högst 4 viktprocent 
kobolt 

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

3824 90 97 12 - - - - -  Oligomer av tetrafluoreten, med en 
ändgrupp av jodetyl 

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

3824 90 97 13 - - - - -  Blandningar innehållande minst 92 och 
högst 96,5 viktprocent 1,3:2,4-bis-O-
(4-metylbensyliden)-D-glucitol och 
innehållande karboxylsyraderivat och 
ett alkylsulfat 

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

3824 90 97 14 - - - - -  Kalciumfosfonatfenat, upplöst i 
mineralolja 

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

3824 90 97 15 - - - - -  Blandningar av dinatrium-N-
bensyloxikarbonyl-L-aspartat och 
natriumklorid, i form av en 
vattenlösning 

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

3824 90 97 16 - - - - -  Dinatrium-9,10-dihydro-9,10-
dioxoantracen-2,7-disulfonat, 
innehållande minst 10 viktprocent men 
högst 20 viktprocent natriumsulfat 

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

3824 90 97 17 - - - - -  Eutektisk legering, uteslutande av 
kalium och natrium, med en kaliumhalt 
av minst 77 men högst 79 viktprocent 

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

3824 90 97 18 - - - - -  4-Metylmandelsyra, rå 6,5; S:0   1, 4, 5 
3824 90 97 20 - - - - -  Preparat bestående av minst 83 

viktprocent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-
metanoinden (dicyklopentadien), ett 
syntetgummi, även innehållande minst 
7 viktprocent tricyklopentadien, och: 
- antingen en aluminium-alkylförening,
- eller en organisk komplex 
volframförening 
- eller en organisk komplex 
molybdenförening 

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

3824 90 97 21 - - - - -  Blandningar av tris[2-klor-1-
(klormetyl)etyl] fosfat och oligomerer 
av metylfosfonsyra och fosforsyra med 
etan-1,2-diol 

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

3824 90 97 22 - - - - -  Beredningar innehållande minst 
47 viktprocent 1,3:2,4-bis-O-
bensyliden-D-glucitol 

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

3824 90 97 23 - - - - -  Blandningar av sackarosestrar från 
förestring av sackaros med teknisk 
stearinsyra 

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

3824 90 97 24 - - - - -  Preparat, som huvudsakligen består av 
fosfabicyklononaner och P-
alkylderivat av dessa, i form av en 
lösning i 4-tert-butyltoluen 

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



3824 90 97 25 - - - - -  Plattor av litiumtantalat, ej dopade 6,5; S:0   1, 4, 5 
3824 90 97 27 - - - - -  Beredning på basis av 2-pentanon, 4-

metyl-O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim 
och 4-metyl-2-butanon-O,O',O'',O'''-
silantetrayltetraoxim 

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

3824 90 97 28 - - - - -  Beredningar bestående huvudsakligen 
av etylenglykol och N,N-
dimetylformamid eller av etylenglykol 
och γ-butyrolakton, avsedda att 
användas för tillverkning av 
elektrolytkondensatorer (TN003) 

6,5; S:0 (EU001)  1, 4, 5 

3824 90 97 29 - - - - -  Beredningar bestående huvudsakligen 
av γ-butyrolakton och kvaternära 
ammoniumsalter, avsedda att användas 
för tillverkning av 
elektrolytkondensatorer (TN003) 

6,5; S:0 (EU001)  1, 4, 5 

3824 90 97 30 - - - - -  2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, 
hydroxietylerad 

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

3824 90 97 31 - - - - -  Kopparzinkferrit, belagd med 
silikonplast, i form av korn med en 
kornstorlek som ej överstiger 120 μm 

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

3824 90 97 32 - - - - -  Styrenligomerer 6,5; S:0   1, 4, 5 
3824 90 97 33 - - - - -  Beredningar bestående av α-(4-

allyloxikarbonylbensoyl)-ω-
allyloxipoly 
[oxi(2-metyletylen)oxitereftaloyl] och 
antingen diallyl-2,2'-
oxidietyldikarbonat eller 
diallylisoftalat 

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

3824 90 97 34 - - - - -  Blandning av fytosteroler i form av ett 
kristallint vaxartat pulver, 
innehållande, efter vikten räknat:  
- minst 36 % men högst 79 % 
sitosteroler, 
- minst 15 % men högst 34 % 
sitostanoler, 
- minst 4  % men högst 25 % 
kampesteroler och  
- minst 0  % men högst 14 % 
kampestanoler 

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

3824 90 97 35 - - - - -  Nitrosylsvavelsyra med en renhetsgrad 
av minst 70 men högst 73 viktprocent 

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

3824 90 97 39 - - - - -  Blandningar innehållande minst 40 
men ej mer än 50 viktprocent 2-
hydroxietylmetakrylat och minst 40 
men ej mer än 50 viktprocent 
glycerolester av borsyra 

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

3824 90 97 40 - - - - -  Azelainsyra med en renhetsgrad av 
minst 75 men högst 85 viktprocent 

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

3824 90 97 41 - - - - -  2-Hydroxi-6-nitronaftalen-1-
diazonium-4-sulfonat, med en 
renhetsgrad av minst 60 viktprocent 

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

3824 90 97 42 - - - - -  Blandningar av metalloxider, i form av 
pulver, innehållande: 
- antingen minst 5 viktprocent barium, 
neodym eller magnesium och minst 15 
viktprocent titan, 
- eller minst 30 viktprocent bly och 
minst 5 viktprocent niob, 
för användning vid tillverkning av 
dielektrisk film eller avsedda att 

6,5; S:0 (EU001)  1, 4, 5 



användas som dielektriskt material vid 
tillverkning av keramiska 
flerskiktskondensatorer (TN003) 

3824 90 97 43 - - - - -  7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonsyra 
och dess salter, med en renhetsgrad av 
minst 65 viktprocent 

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

3824 90 97 45 - - - - -  Beredningar, bestående huvudsakligen 
av etylenglykol och: 
- antingen dietylenglykol, dodekansyra 
och ammoniak, 
- eller kiseloxid, 
- eller ammoniumhydrogenazelat, 
- eller ammoniumhydrogenazelat och 
kiseloxid, 
- eller dodekansyra, ammoniak och 
kiseloxid, avsedda att använda för 
tillverkning av elektrolytkondensatorer 
(TN003) 

6,5; S:0 (EU001)  1, 4, 5 

3824 90 97 46 - - - - -  Karboxylsyreanhydridbaserade härdare 
för epoxihartser, i flytande form, med 
en specifik vikt vid 25°C av 1,15 g/cm³ 
eller mer men högst 1,18 g/cm³ 

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

3824 90 97 48 - - - - -  Koncentrat av sällsynta jordarter, 
innehållande minst 60 viktprocent men 
högst 95 viktprocent oxider av 
sällsynta jordarter och vardera högst 1 
viktprocent zirkoniumoxid, 
aluminiumoxid eller järnoxid, och med 
en glödgningsförlust av minst 5 
viktprocent 

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

3824 90 97 49 - - - - -  Blandningar av oxider av metaller, i 
pulverform, innehållande: 
- minst 70 viktprocent men högst 75 
viktprocent järnoxid, 
- minst 10 viktprocent men högst 20 
viktprocent zinkoxid, 
- minst 10 viktprocent men högst 15 
viktprocent magnesiumoxid, 
- minst 1 viktprocent men högst 5 
viktprocent manganoxid och 
- minst 1 viktprocent men högst 3 
viktprocent kopparoxid 

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

3824 90 97 50 - - - - -  Zeoliter bestående av oxider av 
barium, aluminium och kisel, 
innehållande minst 30 viktprocent men 
högst 40 viktprocent bariumoxid, i 
form av sfärer av vilka minst 80 
viktprocent har en diameter på minst 
0,3 mm men högst 1,2 mm 

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

3824 90 97 51 - - - - -  2-Klorfenylsulfonylisocyanat, i form 
av en lösning i xylen 

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

3824 90 97 54 - - - - -  2-Hydroxibensonitril, i form av en 
lösning i N,N-dimetylformamid, 
innehållande minst 45 viktprocent men 
högst 55 viktprocent 2-
hydroxibensonitril 

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

3824 90 97 55 - - - - -  Blandningar innehållande minst 75 
viktprocent pentaerytritoltriallyleter 

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

3824 90 97 56 - - - - -  Kalium-tert-butanolat (kalium-tert-
butoxid), även i form av en lösning i 
tetrahydrofuran 

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



3824 90 97 57 - - - - -  Blandningar av trialkylfosfinoxider 6,5; S:0   1, 4, 5 
3824 90 97 58 - - - - -  Platinaoxid på en porös bärare av 

aluminiumoxid, innehållande minst 0,1 
men högst 1 viktprocent platina och 
minst 0,5 men högst 5 viktprocent 
etylaluminiumdiklorid 

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

3824 90 97 59 - - - - -  1,2-Epoxioktadekan, med en 
renhetsgrad av minst 82 viktprocent 

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

3824 90 97 60 - - - - -  α-Fenoxikarbonyl-ω-
fenoxipoly[oxi(2,6- dibrom-1,4-
fenylen) isopropyliden(3,5-dibrom-
1,4-fenylen)oxikarbonyl] 

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

3824 90 97 61 - - - - -  Blandningar av metalloxider, i form av 
pulver, innehållande: 
- minst 20 viktprocent barium, 
- minst 10 viktprocent titan och 
- minst 4 viktprocent bly eller minst 3 
viktprocent niob eller minst 0,7 
viktprocent zirkonium, 
avsedda att användas som dielektriskt 
material vid tillverkning av keramiska 
flerskiktskondensatorer (TN003) 

6,5; S:0 (EU001)  1, 4, 5 

3824 90 97 62 - - - - -  4,4'-Dihydroxi-7,7'-ureylendi(naftalen-
2-sulfonsyra) och dess natriumsalter 

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

3824 90 97 63 - - - - -  Trietylboran, i form av en lösning i 
tetrahydrofuran 

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

3824 90 97 64 - - - - -  Aluminiumnatriumsilikat, i form av 
kulor med en diameter av: 
- antingen minst 1,6 mm men högst 
3,4 mm, 
- eller minst 4 mm men högst 6 mm 

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

3824 90 97 65 - - - - -  Blandningar av 
tris(alkoxikarbonylamino)-1,3,5-
triaziner där alkoxigrupperna utgörs av 
metoxi- och butoxigrupper 

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

3824 90 97 66 - - - - -  Blandningar av primära tert-
alkylaminer 

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

3824 90 97 67 - - - - -  Preparat bestående av indiumtennoxid 
dispergerad i organiska lösningsmedel 

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

3824 90 97 68 - - - - -  4-(4-Aminoanilino)-3-
nitrobensensulfonsyra 

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

3824 90 97 69 - - - - -  4'-Aminoazobensen-4-sulfonsyra 6,5; S:0   1, 4, 5 
3824 90 97 71 - - - - -  2-Aminofenyl(fenyl)sulfon, med en 

renhetsgrad av minst 75 viktprocent 
6,5; S:0   1, 4, 5 

3824 90 97 72 - - - - -  Lösningar innehållande minst 80 
viktprocent 2,4,6-trimetylbensaldehyd 
i aceton 

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

3824 90 97 73 - - - - -  Partiklar av kiseldioxid på vilka 
organiska föreningar är kovalent 
bundna, avsedda att användas vid 
tillverkning av kolonner för 
vätskekromatografi (HPLC) och 
kolonner för beredning av prover 
(TN003) 

6,5; S:0 (EU001)  1, 4, 5 

3824 90 97 74 - - - - -  6-Hydroxinaftalen-2-sulfonsyra och 
dess salter 

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

3824 90 97 77 - - - - -  Dietylmetoxiboran, i form av en 
lösning i tetrahydrofuran 

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

3824 90 97 80 - - - - -  Beredning innehållande minst 81 men 
högst 89 viktprocent bis(3,4-epoxi-
cyklohexylmetyl) adipat 

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



3824 90 97 81 - - - - -  Zirkon stabiliserat med kalciumoxid, i 
form av klumpar av vilka minst 94 
viktprocent inte förmår passera en sikt 
med en maskvidd av 16 mm, 
innehållande: 
- minst 92 viktprocent zirkoniumdioxid 
och 
- minst 2 viktprocent men högst 6 
viktprocent kalciumoxid 

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

3824 90 97 82 - - - - -  α-(2,4,6-Tribromofenyl)-ω-(2,4,6- 
tribromofenoxi) poly[oxi(2,6-dibromo- 
1,4-fenylen) isopropyliden(3,5-
dibromo-1,4-fenylen) oxikarbonyl] 

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

3824 90 97 83 - - - - -  Blandningar innehållande: 
- omättade, dimeriserade fettsyror, 
hydrogenerade och polymeriserade 
med etylendiamin och oktadekan-1-ol, 
- vit olja, 
- 2-metylpentan-2,4-diol och 
- glycerider av dekansyra och 
oktansyra 

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

3824 90 97 84 - - - - -  Reaktionsprodukter, innehållande: 
- minst 1 viktprocent men högst 40 
viktprocent molybdenoxid, 
- minst 10 viktprocent men högst 50 
viktprocent nickeloxid, 
- minst 30 viktprocent men högst 70 
viktprocent volframoxid 

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

3824 90 97 85 - - - - -  Partiklar av magnesiumnatriumsilikat 
på vilka chirala komplex av tris(1,10-
fenantrolin)rutenium är jonbundna, 
avsedda att användas vid tillverkning 
av kolonner för vätskekromatografi 
(HPLC) (TN003) 

6,5; S:0 (EU001)  1, 4, 5 

3824 90 97 88 - - - - -  Oligomer reaktionsprodukt, bestående 
av bis(4-hydroxifenyl)sulfon och 1,1'-
oxibis(2-kloroetan) 

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

3824 90 97 89 - - - - -  Oligomer av tetrafluoroetylen, med 
tetrafluorojodoetylslutgrupper 

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

3824 90 97 90 - - - - -  Ihåliga kulor smält aluminiumsilikat, 
innehållande 65-80 % amorft 
aluminiumsilikat med följande 
egenskaper:  
- en smältpunkt på mellan 1600 °C och 
1800 °C,  
- en densitet på 0,6 - 0,8 g/cm³,  
för användning i tillverkningen av 
partikelfilter för motorfordon (TN003) 

6,5; S:0 (EU001)  1, 4, 5 

3824 90 97 91 - - - - -  Antireflexbeläggning, i vattenlösning, 
innehållande: 
- högst 2 viktprocent perhalogenerade 
derivat av sulfonsyra, 
- högst 1 viktprocent vinylpolymer 

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

3824 90 97 92 - - - - -  Bis{4-[(5-kloro-2-hydroxifenyl) azo]-
3- hydroxi-N-fenyl-2-naftalen 
karboxyamidat} ferrat med en 
blandning av ammonium-, natrium- 
och vätekatjoner 

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

3824 90 97 93 - - - - -  Beredda hartser, baserade på diallyl-
(2,2'-oxidietyl)dikarbonat och dess 
oligomerer, innehållande minst 42 

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



viktprocent men högst 52 viktprocent 
diallyl-(2,2'-oxidietyl)dikarbonat och 
minst 33 viktprocent men högst 43 
viktprocent av en sampolymer av 
tereftalsyra, propan-1,2-diol och 
allylalkohol 

3824 90 97 94 - - - - -  Beredda hartser, baserade på diallyl-
(2,2'-oxidietyl)dikarbonat och dess 
oligomerer, innehållande minst 73 
viktprocent diallyl-(2,2'-
oxidietyl)dikarbonat 

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

3824 90 97 95 - - - - -  Blandning av fytosteroler, i form av 
flingor, innehållande minst 80 
viktprocent steroler och högst 4 
viktprocent stanoler 

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

3824 90 97 96 - - - - -  Zirkoniumdioxid, stabiliserad med 
kalciumoxid, i form av pulver 

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

3824 90 97 97 - - - - -  Beredning innehållande antingen minst 
10 men högst 20 viktprocent 
litiumfluorofosfat eller minst 5 men 
högst 10 viktprocent litiumperklorat i 
blandningar av organiska 
lösningsmedel 

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

3824 90 97 99 - - - - -  Andra 6,5    1, 4, 5 
5703 20 12 00 - -  Tryckta, tuftade:    
5703 20 12 00 - - -  TEXT SAKNAS (TEXT059) 8,0     m² 1, 5 
5703 20 18 00 - - -  Andra (TEXT059) 8,0     m² 1, 5 
5703 20 92 00 - -  Andra:    
5703 20 92 00 - - -  TEXT SAKNAS (TEXT059) 8,0     m² 1, 5 
5703 20 98 00 - - -  Andra (TEXT059) 8,0     m² 1, 5 
5703 30 12 00 - -  Av polypropen:    
5703 30 12 00 - - -  TEXT SAKNAS (TEXT059) 8,0     m² 1, 5 
5703 30 18 00 - - -  Andra (TEXT059) 8,0     m² 1, 5 
5703 30 82 00 - -  Andra:    
5703 30 82 00 - - -  TEXT SAKNAS (TEXT059) 8,0     m² 1, 5 
5703 30 88 00 - - -  Andra (TEXT059) 8,0     m² 1, 5 
5703 90 20 00 - -  TEXT SAKNAS:    
5703 90 20 10 - - -  Av jute eller av andra bastfibrer för textilt 

ändamål enligt nr 5303 (TEXT059) 
8,0; K:0 (090107)  m² 1, 5 

5703 90 20 90 - - -  Andra(TEXT059) 8,0     m² 1, 5 
5703 90 80 00 - -  Andra:    
5703 90 80 10 - - -  Av jute eller av andra bastfibrer för textilt 

ändamål enligt nr 5303 (TEXT059) 
8,0; K:0 (090107)  m² 1, 5 

5703 90 80 90 - - -  Andra (TEXT059) 8,0     m² 1, 5 
8305 10 00 12 - - -  Avsända från Thailand 2,7  1, 2 
8305 10 00 22 - - -  Avsända från Thailand 2,7  1, 2 
8305 10 00 32 - -  Andra ringpärmsmekanismer:    
8305 10 00 32 - - -  Avsända från Thailand 2,7  1, 2 
8305 10 00 39 - - -  Andra 2,7  1, 2 
8305 10 00 99 - -  Andra 2,7  1 
 
9024 10 11 00 - -  Elektroniska:    
9024 10 11 00 - - -  Universalapparater eller apparater för 

draghållfasthetsprov 
3,2    1, 5 

9024 10 13 00 - - -  För hårdhetsprov 3,2    1, 5 
9024 10 19 00 - - -  Andra 3,2    1, 5 
9024 10 90 00 - -  Andra 2,1  1, 5 
9024 80 11 00 - -  Elektroniska:    
9024 80 11 00 - - -  För provning av textil, papper eller papp 3,2    1, 5 
9024 80 19 00 - - -  Andra 3,2   1, 5 
9024 80 90 00 - -  Andra 2,1  1,5 



 
Undernummer som har upphört att gälla: 
8305 10 00 90  
 
Undernummer som upphör att gälla 31.12.2007: 
0402 91 11 00 0402 91 11 00 0402 91 19 00 
 
0602 90 51 00  
 
2008 99 61 00 2008 99 61 10 2008 99 61 90 2008 99 62 00 2008 99 62 10 2008 99 62 90 
 
2818 10 10 00 2818 10 90 00  
 
2903 49 10 00 2903 49 10 00 2903 49 10 10 2903 49 10 90 2909 19 00 10 2909 19 00 20 
2909 19 00 30 2909 19 00 40 2909 19 00 50 2909 19 00 90 2916 36 00 00 
 
3812 30 20 00 3824 90 98 00 3824 90 98 01 3824 90 98 02 3824 90 98 03 3824 90 98 04 
3824 90 98 05 3824 90 98 06 3824 90 98 07 3824 90 98 08 3824 90 98 09 3824 90 98 10 
3824 90 98 11 3824 90 98 12 3824 90 98 13 3824 90 98 14 3824 90 98 15 3824 90 98 16 
3824 90 98 17 3824 90 98 18 3824 90 98 19 3824 90 98 20 3824 90 98 21 3824 90 98 22 
3824 90 98 23 3824 90 98 24 3824 90 98 25 3824 90 98 26 3824 90 98 27 3824 90 98 28 
3824 90 98 29 3824 90 98 30 3824 90 98 31 3824 90 98 32 3824 90 98 33 3824 90 98 34 
3824 90 98 35 3824 90 98 39 3824 90 98 40 3824 90 98 41 3824 90 98 42 3824 90 98 43 
3824 90 98 45 3824 90 98 46 3824 90 98 48 3824 90 98 49 3824 90 98 50 3824 90 98 51 
3824 90 98 54 3824 90 98 55 3824 90 98 56 3824 90 98 57 3824 90 98 58 3824 90 98 59 
3824 90 98 60 3824 90 98 61 3824 90 98 62 3824 90 98 63 3824 90 98 64 3824 90 98 65 
3824 90 98 66 3824 90 98 67 3824 90 98 68 3824 90 98 69 3824 90 98 71 3824 90 98 72 
3824 90 98 73 3824 90 98 74 3824 90 98 76 3824 90 98 77 3824 90 98 80 3824 90 98 81 
3824 90 98 82 3824 90 98 83 3824 90 98 84 3824 90 98 85 3824 90 98 86 3824 90 98 88 
3824 90 98 89 3824 90 98 90 3824 90 98 91 3824 90 98 92 3824 90 98 93 3824 90 98 94 
3824 90 98 95 3824 90 98 96 3824 90 98 97 3824 90 98 98 3824 90 98 99  
 
5703 20 11 00 5703 20 11 00 5703 20 19 00 5703 20 91 00 5703 20 91 00 5703 20 99 00 
5703 30 11 00 5703 30 11 00 5703 30 19 00 5703 30 81 00 5703 30 81 00 5703 30 89 00 
5703 90 10 00 5703 90 10 10 5703 90 10 90 5703 90 90 00 5703 90 90 10 5703 90 90 90 
 
9024 10 10 00 9024 10 91 00 9024 10 91 00 9024 10 93 00 9024 10 99 00 9024 80 10 00 
9024 80 91 00 9024 80 91 00 9024 80 99 00 
 
Textändringar 
gäller fr.o.m. 1.1.2007: 
8529 90 65 50 - - - -  Avstämningsenheter som omvandlar högfrekvenssingnaler till 

mellanfrekvenssignaler, avsedda att användas vid tillverkning av produkter 
enligt nr 8521 och 8528 

8529 90 65 50 - - - - -  Halleffektströmställare, med en magnet, en halleffektsensor och två 
kondensatorer, inneslutna i ett hölje med 3 anslutningar 

8536 50 19 91 - - - - - -  Halleffektströmställare, med en magnet, en halleffektsensor och två 
kondensatorer, inneslutna i ett hölje med 3 anslutningar 

 
gäller fr.o.m. 23.11.2007: 
3923 21 00 20 - - -  Av plastfolie med en tjocklek av högst 100 mikrometer (µm) 
3923 29 10 20 - - - -  Innehållande minst 20 viktprocent polyeten tillverkade av plastfolie med en 

tjocklek av högst 100 mikrometer (µm) 
3923 29 90 20 - - - -  Innehållande minst 20 viktprocent polyeten tillverkade av plastfolie med en 

tjocklek av högst 100 mikrometer (µm) 
 
Undernumren 3824 90 98 38 och 3824 90 98 47 har avförts ur  Taric-databasen den 27 februari 2007. 
 
Fotnotsförteckning 
Nya fotnoter  
gäller fr.o.m. 1.1.2007: 



OZ 004 
Bromklormetan 
 
gäller fr.o.m. 1.12.2007: 
CD 526 
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av ett intyg utfärdat av Livsmedels-
, veterinär- och miljömyndigheten på Färöarna i enlighet med förordning (EG) nr 1381/2007 (EUT L 
309, 27.11.2007, s. 24) om att "Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en 
förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den 
spannmål som kan ingå i fiskfodret.". 
 
CD 527 
Krav på uppvisande av ett EUR.1-certifikat med påskriften "Derogation-Decision No 2007/767/EG" 
eller "Dérogation - Décision No 2007/767/EG" vilket innebär avsteg från ursprungsreglerna (EGT L 
310 s. 19). 
 
gäller fr.o.m. 1.1.2008: 
CD 528 
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av en importlicens enligt villkor 
fastställda i förordning (EG) nr 1399/07 (EGT nr 311/07). 
 
Textändringar 
gäller fr.o.m. 30.11.2007: 
DC 077 
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens utfärdad enligt 
de villkor som är föreskrivna i förordning (EG) nr 1384/07 (EGT L 309) och efterföljande ändringar. 
Hänvisningar till förordning (EG) nr 2497/96 skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 
1384/07. 
 
CD 161 
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens utfärdad enligt 
de villkor som är föreskrivna i förordning (EG) nr 1385/07 (EGT L 309) och efterföljande ändringar. 
Hänvisningar till förordning (EG) nr 1431/94 skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 
1385/07. 
 
CD 174 
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens utfärdad enligt 
de villkor som är föreskrivna i förordning (EG) nr 1383/07 (EGT L 309) och efterföljande ändringar. 
Hänvisningar till förordning (EG) nr 1396/98 skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 
1383/07'                                                                                                                                                                                                      
 
gäller fr.o.m. 1.12.2007: 
CD 162 
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens utfärdad enligt 
de villkor som är föreskrivna i förordning (EG) nr 1382/07 (EGT L 309) och efterföljande ändringar. 
Hänvisningar till förordning (EG) nr 1556/06 skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 
1382/07. 
 
 
Förfrågningar:     Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och 
   Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller 
  e-post: kayttotariffi@tulli.fi 
 
RAS/LK, 193/010/12.12.2007 
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Korrelationstabeller för Taric-nummer  
 
Korrelationstabellerrna 2007-2008 och 2008-2007 för Taric-nummer finns också på adressen 
http://circa.europa.eu/Public/irc/taxud/taric_data/home
 
Obs. Taric-numret består av 10 siffror. Siffrorna 10, 20 och 80 i slutet av Taric-numren på nätsidan är 
s.k. suffixnummer som inte behöver beaktas.  
 
Varukodstexterna finns i kommissionens DDS-program på adressen 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_sv.htm
 
Korrelationstabell 2007-2008 
 
2007 2008 
0206109100  0206109500  
0206109100  0206109800  
0206109900  0206109800  
0206492000  0206490000  
0206498000  0206490000  
0208101100  0208101000  
0208101100  0208101000  
0208101900  0208101000  
0208902000  0208903000  
0208902000  0208903000  
0208904000  0208903000  
0402911100  0402911000  
0402911100  0402911000  
0402911900  0402911000  
0402913100  0402913000  
0402913100  0402913000  
0402913900  0402913000  
0402991100  0402991000  
0402991100  0402991000  
0402991900  0402991000  
0602401000  0602400000  
0602401010  0602400010  
0602401090  0602400090  
0602409000  0602400000  
0602409010  0602400010  
0602409090  0602400090  
0602905100  0602905000  
0602905100  0602905010  
0602905900  0602905090  
0714101000  0714100000  
0714109100  0714100000  
0714109900  0714109800  
0809400510  0809400500  
0809400590  0809400500  
0810903000  0810902000  

2007 2008 
0810904000  0810902000  
0813406000  0813406500  
0813407000  0813406500  
0813509110  0813509100  
0813509190  0813509100  
1602201100  1602201000  
1602201100  1602201000  
1602201900  1602201000  
1602503100  1602503100  
1602503900  1602509500  
1602503910  1602503900  
1602503990  1602503900  
1602508000  1602509500  
1602508010  1602508000  
1602508090  1602508000  
1602904100  1602909900  
1602909800  1602909900  
1702305100  1702300000  
1702305100  1702305000  
1702305100  1702305000  
1702305900  1702309000  
1702309100  1702300000  
1702309100  1702305000  
1702309900  1702309000  
1702906000  1702909500  
1702909900  1702909500  
1704101100  1704101000  
1704101100  1704101010  
1704101900  1704101090  
1704109100  1704109000  
1704109100  1704109000  
1704109900  1704109000  
1704905111  1704905100  
1704905111  1704905100  
1704905119  1704905100  

http://circa.europa.eu/Public/irc/taxud/taric_data/home
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_sv.htm


2007 2008 
1704905190  1704905100  
2001909300  2001909752  
2001909300  2001909758  
2001909311  2001909752  
2001909311  2001909752  
2001909319  2001909758  
2001909391  2001909758  
2001909391  2001909758  
2001909399  2001909758  
2001909900  2001909700  
2001909921  2001909700  
2001909921  2001909700  
2001909929  2001909700  
2001909931  2001909700  
2001909931  2001909700  
2001909939  2001909700  
2001909941  2001909700  
2001909941  2001909700  
2001909949  2001909700  
2001909961  2001909761  
2001909961  2001909700  
2001909961  2001909761  
2001909969  2001909700  
2001909971  2001909700  
2001909971  2001909700  
2001909979  2001909700  
2001909981  2001909700  
2001909981  2001909700  
2001909989  2001909700  
2001909991  2001909700  
2001909991  2001909700  
2001909999  2001909700  
2005701000  2005700000  
2005709000  2005700000  
2007995500  2007995000  
2007995500  2007995020  
2007995700  2007995010  
2007995700  2007995090  
2007995720  2007995010  
2007995790  2007995090  
2007999100  2007999300  
2007999100  2007999710  
2007999800  2007999790  
2008119200  2008119100  
2008119200  2008119100  
2008119200  2008119110  
2008119400  2008119190  
2008994600  2008994811  
2008994600  2008994819  
2008994610  2008994811  
2008994690  2008994819  
2008994700  2008994891  
2008994700  2008994899  
2008994710  2008994891  

2007 2008 
2008994790  2008994899  
2008996100  2008996319  
2008996110  2008996311  
2008996190  2008996319  
2008996200  2008996399  
2008996210  2008996391  
2008996290  2008996399  
2009711000  2009712011  
2009711000  2009712019  
2009711010  2009712011  
2009711090  2009712019  
2009719100  2009712091  
2009719100  2009712091  
2009719100  2009712099  
2009719110  2009712091  
2009719190  2009712099  
2101111100  2101110000  
2101111900  2101110000  
2101209292  2101209280  
2101209292  2101209280  
2101209298  2101209280  
2101209892  2101209880  
2101209892  2101209880  
2101209898  2101209880  
2103909081  2103909080  
2103909081  2103909080  
2103909089  2103909080  
2104101000  2104100000  
2104101010  2104100000  
2104101090  2104100000  
2104109000  2104100000  
2104109010  2104100000  
2104109090  2104100000  
2104200010  2104200000  
2104200090  2104200000  
2818101000  2818100000  
2818109000  2818100000  
2903491000  2903491100  
2903491000  2903491910  
2903491010  2903491910  
2903491090  2903491910  
2909190010  2909190000  
2909190020  2909190000  
2909190030  2909190000  
2909190040  2909190000  
2909190050  2909190000  
2909190090  2909190000  
2916360000  2916195000  
3507909030  3507909090  
3707100020  3707100090  
3801100010  3801100000  
3801100090  3801100000  
3812302000  3812302100  
3812302000  3812302100  



2007 2008 
3812302000  3812302900  
3824710010  3824710000  
3824710090  3824710000  
3824909800  3824909700  
3824909801  3824909701  
3824909802  3824909702  
3824909803  3824909703  
3824909804  3824909704  
3824909805  3824909705  
3824909806  3824909706  
3824909807  3824909707  
3824909808  3824909708  
3824909809  3824909709  
3824909810  3824909710  
3824909811  3824909711  
3824909812  3824909712  
3824909813  3824909713  
3824909814  3824909714  
3824909815  3824909715  
3824909816  3824909716  
3824909817  3824909717  
3824909818  3824909718  
3824909819  3824909700  
3824909820  3824909720  
3824909821  3824909721  
3824909822  3824909722  
3824909823  3824909723  
3824909824  3824909724  
3824909825  3824909725  
3824909826  3824909700  
3824909827  3824909727  
3824909828  3824909728  
3824909829  3824909729  
3824909830  3824909730  
3824909831  3824909731  
3824909832  3824909732  
3824909833  3824909733  
3824909834  3824909734  
3824909835  3824909735  
3824909839  3824909739  
3824909840  3824909740  
3824909841  3824909741  
3824909842  3824909742  
3824909843  3824909743  
3824909845  3824909745  
3824909846  3824909746  
3824909848  3824909748  
3824909849  3824909749  
3824909850  3824909750  
3824909851  3824909751  
3824909854  3824909754  
3824909855  3824909755  
3824909856  3824909756  
3824909857  3824909700  

2007 2008 
3824909858  3824909758  
3824909859  3824909759  
3824909860  3824909760  
3824909861  3824909761  
3824909862  3824909762  
3824909863  3824909763  
3824909864  3824909764  
3824909865  3824909765  
3824909866  3824909766  
3824909867  3824909767  
3824909868  3824909768  
3824909869  3824909769  
3824909871  3824909771  
3824909872  3824909772  
3824909873  3824909773  
3824909874  3824909774  
3824909876  3824909700  
3824909877  3824909777  
3824909880  3824909780  
3824909881  3824909781  
3824909882  3824909782  
3824909883  3824909783  
3824909884  3824909784  
3824909885  3824909785  
3824909886  3824909700  
3824909888  3824909788  
3824909889  3824909789  
3824909890  3824909790  
3824909891  3824909791  
3824909892  3824909792  
3824909893  3824909793  
3824909894  3824909794  
3824909895  3824909795  
3824909896  3824909796  
3824909897  3824909797  
3824909898  3824909700  
3824909899  3824909799  
3911909970  3911909990  
3913900091  3913900099  
5007203111  5007203100  
5007203111  5007203120  
5007203119  5007203180  
5007203191  5007203100  
5007203191  5007203120  
5007203199  5007203180  
5007203911  5007203900  
5007203911  5007203920  
5007203919  5007203980  
5007203991  5007203900  
5007203991  5007203920  
5007203999  5007203980  
5208119010  5208119000  
5208119090  5208119000  
5310109010  5310109000  



2007 2008 
5310109090  5310109000  
5402490085  5402490090  
5503909040  5503909090  
5703201100  5703201200  
5703201100  5703201200  
5703201900  5703201800  
5703209100  5703209200  
5703209100  5703209200  
5703209900  5703209800  
5703301100  5703301200  
5703301100  5703301200  
5703301900  5703301800  
5703308100  5703308200  
5703308100  5703308200  
5703308900  5703308800  
5703901000  5703900000  
5703901010  5703902010  
5703901090  5703902090  
5703909000  5703900000  
5703909010  5703908010  
5703909090  5703908090  
6104190010  6104190000  
6104190020  6104190000  
6104190030  6104190000  
6104190090  6104190000  
6104290010  6104290000  
6104290020  6104290000  
6104290090  6104290000  
6107190010  6107190000  
6107190090  6107190000  
6108290010  6108290000  
6108290090  6108290000  
6109901000  6109902000  
6109903000  6109902000  
6204490010  6204491000  
6204490091  6204499000  
6204490091  6204499010  
6204490099  6204499090  
6307901010  6307901000  
6307901090  6307901000  
6402991010  6402991000  
6402991090  6402991000  
6402999110  6402999100  
6402999190  6402999100  
6402999310  6402999300  
6402999390  6402999300  
6402999610  6402999600  
6402999690  6402999600  
6402999811  6402999800  
6402999811  6402999800  
6402999819  6402999800  
6402999890  6402999800  
6404110010  6404110000  
6404110020  6404110000  

2007 2008 
6404110090  6404110000  
7011200030  7011200090  
7019191040  7019191090  
7202491011  7202491090  
7202491011  7202491020  
7202491019  7202491090  
7207191210  7207191200  
7207191291  7207191200  
7207191291  7207191200  
7207191299  7207191200  
7208512010  7208512000  
7208512091  7208512000  
7208512091  7208512000  
7208512091  7208512000  
7208512093  7208512000  
7208512097  7208512000  
7208512097  7208512000  
7208512098  7208512000  
7208519810  7208519800  
7208519891  7208519800  
7208519891  7208519800  
7208519899  7208519800  
7219908010  7219908000  
7219908090  7219908000  
7222405010  7222405000  
7222405090  7222405000  
7228209110  7228209100  
7228209190  7228209100  
7228800010  7228800000  
7228800090  7228800000  
7304499200  7304499300  
7304499200  7304499500  
7304499200  7304499300  
7304499200  7304499500  
7304499210  7304499310  
7304499210  7304499510  
7304499290  7304499390  
7304499290  7304499590  
7306191100  7306191000  
7306191100  7306191000  
7306191900  7306191000  
7306611100  7306611000  
7306611100  7306619100  
7306611100  7306611010  
7306611110  7306611010  
7306611190  7306611090  
7306611900  7306619200  
7306611910  7306619210  
7306611990  7306619290  
7306619100  7306619900  
7306619100  7306611000  
7306619110  7306611010  
7306619190  7306611090  
8522907010  8522907000  



2007 2008 
8522907090  8522907000  
8523401110  8523401100  
8523401190  8523401100  
8525801910  8525801990  
8528493510  8528493500  
8528493590  8528493500  
8528499110  8528499100  
8528499190  8528499100  
8528599010  8528599090  
8528723110  8528723100  
8528723190  8528723100  
8528723310  8528723300  
8528723390  8528723300  
8528723510  8528723500  
8528723590  8528723500  
8528723910  8528723900  
8528723990  8528723900  
8528725110  8528725100  
8528725190  8528725100  
8528725910  8528725900  

8528725990  8528725900  
8529909238  8529909299  
8529909730  8529909790  
8537109191  8537109190  
8537109191  8537109190  
8537109199  8537109190  
8537109991  8537109999  
8540910091  8540910099  
8540910094  8540910099  
8543709015  8543709099  
9024101000  9024101100  
9024101000  9024101300  
9024101000  9024101900  
9024109100  9024109000  
9024109100  9024109000  
9024109300  9024109000  
9024109900  9024109000  
9024801000  9024801100  
9024809100  9024809000  
9024809100  9024809000  
9024809900  9024809000  

 
 
Korrelationstabell 2008-2007 
 
2008 2007 
0206109500  0206109100  
0206109800  0206109100  
0206109800  0206109900  
0208101000  0208101100  
0208101000  0208101900  
0208903000  0208902000  
0208903000  0208904000  
0210195010  0210195000  
0210195090  0210195000  
0210198110  0210198100  
0210198120  0210198100  
0210198190  0210198100  
0402911000  0402911100  
0402911000  0402911900  
0402913000  0402913100  
0402913000  0402913900  
0402991000  0402991100  
0402991000  0402991900  
0602400010  0602401010  
0602400010  0602409010  
0602400090  0602401090  
0602400090  0602409090  
0602905000  0602905100  
0602905000  0602905900  
0602905010  0602905100  
0602905090  0602905900  
0714109800  0714101000  
0714109800  0714109900  
0810902000  0810903000  

2008 2007 
0810902000  0810904000  
0813406500  0813406000  
0813406500  0813407000  
1601001010  1601001000  
1601001090  1601001000  
1601009110  1601009100  
1601009190  1601009100  
1601009910  1601009900  
1601009990  1601009900  
1602201000  1602201100  
1602201000  1602201900  
1602491910  1602491900  
1602491990  1602491900  
1602509500  1602503900  
1602509500  1602508000  
1602909900  1602909800  
1702305000  1702305100  
1702305000  1702305100  
1702305000  1702309100  
1702309000  1702305900  
1702309000  1702309900  
1702909500  1702906000  
1702909500  1702909900  
1704101000  1704101100  
1704101000  1704101900  
1704101010  1704101100  
1704101090  1704101900  
1704109000  1704109100  
1704109000  1704109900  



2008 2007 
2001909700  2001909300  
2001909700  2001909900  
2001909721  2001909921  
2001909721  2001909921  
2001909729  2001909929  
2001909731  2001909931  
2001909731  2001909931  
2001909739  2001909939  
2001909741  2001909941  
2001909741  2001909941  
2001909749  2001909949  
2001909752  2001909300  
2001909752  2001909311  
2001909758  2001909319  
2001909761  2001909961  
2001909761  2001909961  
2001909761  2001909961  
2001909769  2001909969  
2001909771  2001909971  
2001909771  2001909971  
2001909779  2001909979  
2001909781  2001909981  
2001909781  2001909981  
2001909789  2001909989  
2001909791  2001909991  
2001909791  2001909991  
2001909799  2001909999  
2007995000  2007995500  
2007995000  2007995700  
2007995010  2007995720  
2007995020  2007995500  
2007995090  2007995790  
2007999300  2007999100  
2007999700  2007999800  
2007999710  2007999100  
2007999790  2007999800  
2008119100  2008119200  
2008119100  2008119200  
2008119100  2008119400  
2008119110  2008119200  
2008119190  2008119400  
2008994800  2008994600  
2008994800  2008994700  
2008994811  2008994600  
2008994811  2008994610  
2008994819  2008994690  
2008994891  2008994700  
2008994891  2008994710  
2008994899  2008994790  
2008996300  2008996100  
2008996300  2008996200  
2008996311  2008996100  
2008996311  2008996110  
2008996319  2008996190  

2008 2007 
2008996391  2008996200  
2008996391  2008996210  
2008996399  2008996290  
2009712000  2009711000  
2009712000  2009719100  
2009712011  2009711000  
2009712011  2009711010  
2009712019  2009711090  
2009712091  2009719100  
2009712091  2009719110  
2009712099  2009719190  
2101209280  2101209292  
2101209280  2101209292  
2101209280  2101209298  
2101209880  2101209892  
2101209880  2101209892  
2101209880  2101209898  
2103909080  2103909081  
2103909080  2103909081  
2103909080  2103909089  
2104100010  2104101010  
2104100090  2104101090  
2818101100  2818101000  
2818101100  2818101000  
2818101100  2818109000  
2818101900  2818101000  
2818101900  2818109000  
2818109100  2818101000  
2818109100  2818109000  
2818109100  2818101000  
2818109100  2818109000  
2818109900  2818101000  
2818109900  2818109000  
2903491100  2903491000  
2903491100  2903491000  
2903491100  2903491000  
2903491500  2903491000  
2903491900  2903491000  
2903491910  2903491010  
2903491990  2903491090  
2909191000  2909190090  
2909199000  2909190010  
2909199000  2909190020  
2909199000  2909190030  
2909199000  2909190040  
2909199000  2909190050  
2909199000  2909190090  
2909199010  2909190010  
2909199020  2909190020  
2909199030  2909190030  
2909199040  2909190040  
2909199050  2909190050  
2909199090  2909190090  
2916195000  2916197090  



2008 2007 
3812302100  3812302000  
3812302100  3812302000  
3812302900  3812302000  
3824909100  3824909899  
3824909700  3824909800  
3824909701  3824909801  
3824909702  3824909802  
3824909703  3824909803  
3824909704  3824909804  
3824909705  3824909805  
3824909706  3824909806  
3824909707  3824909807  
3824909708  3824909808  
3824909709  3824909809  
3824909710  3824909810  
3824909711  3824909811  
3824909712  3824909812  
3824909713  3824909813  
3824909714  3824909814  
3824909715  3824909815  
3824909716  3824909816  
3824909717  3824909817  
3824909718  3824909818  
3824909720  3824909820  
3824909721  3824909821  
3824909722  3824909822  
3824909723  3824909823  
3824909724  3824909824  
3824909725  3824909825  
3824909727  3824909827  
3824909728  3824909828  
3824909729  3824909829  
3824909730  3824909830  
3824909731  3824909831  
3824909732  3824909832  
3824909733  3824909833  
3824909734  3824909834  
3824909735  3824909835  
3824909739  3824909839  
3824909740  3824909840  
3824909741  3824909841  
3824909742  3824909842  
3824909743  3824909843  
3824909745  3824909845  
3824909746  3824909846  
3824909748  3824909848  
3824909749  3824909849  
3824909750  3824909850  
3824909751  3824909851  
3824909754  3824909854  
3824909755  3824909855  
3824909756  3824909856  
3824909757  3824909857  
3824909758  3824909858  

2008 2007 
3824909759  3824909859  
3824909760  3824909860  
3824909761  3824909861  
3824909762  3824909862  
3824909763  3824909863  
3824909764  3824909864  
3824909765  3824909865  
3824909766  3824909866  
3824909767  3824909867  
3824909768  3824909868  
3824909769  3824909869  
3824909771  3824909871  
3824909772  3824909872  
3824909773  3824909873  
3824909774  3824909874  
3824909777  3824909877  
3824909780  3824909880  
3824909781  3824909881  
3824909782  3824909882  
3824909783  3824909883  
3824909784  3824909884  
3824909785  3824909885  
3824909788  3824909888  
3824909789  3824909889  
3824909790  3824909890  
3824909791  3824909891  
3824909792  3824909892  
3824909793  3824909893  
3824909794  3824909894  
3824909795  3824909895  
3824909796  3824909896  
3824909797  3824909897  
3824909799  3824909899  
5007203120  5007203111  
5007203120  5007203191  
5007203180  5007203119  
5007203180  5007203191  
5007203920  5007203911  
5007203920  5007203991  
5007203980  5007203919  
5007203980  5007203999  
5703201200  5703201100  
5703201200  5703201100  
5703201800  5703201900  
5703209200  5703209100  
5703209200  5703209100  
5703209800  5703209900  
5703301200  5703301100  
5703301200  5703301100  
5703301800  5703301900  
5703308200  5703308100  
5703308200  5703308100  
5703308800  5703308900  
5703902000  5703901000  



2008 2007 
5703902010  5703901010  
5703902090  5703901090  
5703908000  5703909000  
5703908010  5703909010  
5703908090  5703909090  
6103101000  6103100000  
6103109000  6103100000  
6104192000  6104190030  
6104199000  6104190010  
6104199000  6104190020  
6104199000  6104190090  
6104199010  6104190010  
6104199020  6104190020  
6104199090  6104190090  
6104291000  6104290020  
6104299000  6104290010  
6104299000  6104290090  
6104299010  6104290010  
6104299090  6104290090  
6109902000  6109901000  
6109902000  6109903000  
6204491000  6204490010  
6204499000  6204490091  
6204499000  6204490099  
6204499010  6204490091  
6204499090  6204490099  
7202491020  7202491011  
7304499300  7304499200  
7304499300  7304499200  
7304499310  7304499210  

7304499390  7304499290  
7304499500  7304499200  
7304499510  7304499210  
7304499590  7304499290  
7306191000  7306191100  
7306191000  7306191900  
7306611000  7306611100  
7306611000  7306619100  
7306611010  7306611110  
7306611010  7306619110  
7306611090  7306611190  
7306611090  7306619190  
7306619200  7306611900  
7306619200  7306611900  
7306619210  7306611910  
7306619290  7306611990  
8537109190  8537109191  
8537109190  8537109191  
8537109190  8537109199  
9024101100  9024101000  
9024101100  9024101000  
9024101300  9024101000  
9024101900  9024101000  
9024109000  9024109100  
9024109000  9024109300  
9024109000  9024109900  
9024801100  9024801000  
9024801100  9024801000  
9024801900  9024801000  
9024809000  9024809100  
9024809000  9024809900  

 
 
Förfrågningar:     Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101, Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och 
   Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller 
  e-post: kayttotariffi@tulli.fi 
 
 
RAS/LK, 194/010/12.12.2007 
 
 



TMD nr 194/2007

Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i december
2007
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 2007, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för
tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i oktober 2007 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 4,69 %

Danmark 4,84 %

Sverige 4,37 %

Storbritannien 6,27 %

Cypern 4,34 %

Lettland 12,75 %

Litauen 5,93 %

Malta 4,37 %

Polen 5,13 %

Slovakien 4,33 %

Tjeckien 3,55 %

Ungern 7,60 %

Estland 5,22 %

Bulgarien 5,59 %

Rumänien 6,82 %

MJK/MA, 198/010/13.12.2007



TMD nr 195/2007

Förlängning av giltighetstiden för vissa beslut av
Tullstyrelsen

Tullstyrelsen Föreskrift

Dnr Datum

195/010/07 13.12.2007

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, provianterare, varuhavare och deras ombud, VR och kunder i järnvägstrafik

Giltighetstiden för

1) Tullstyrelsens beslut om förfarandet för nationell elektronisk järnvägstransitering (TMD 66/2003),
2) Tullstyrelsens beslut om utvidgning av förfarandet för nationell elektronisk järnvägstransitering (TMD 225/2003),
3) Tullstyrelsens beslut om provianteringsförfarande (TMD 150/2003),
4) Tullstyrelsens beslut om förfarandet vid elektronisk importförtullning i det integrerade förtullningssystemet ITU (TMD
274/2003) och
5) Tullstyrelsens beslut om EDI-deklarantens självarkivering i det integrerade förtullningssystemet ITU (TMD 27/2006)

förlängs så att besluten gäller fr.o.m. den 1 januari 2008 tills vidare, dock så att hänvisningarna i de två sistnämnda besluten
till Tullstyrelsens beslut nr 189/010/02 (TMD 247/2002) stryks.

TE/ATR, 195/010/13.12.2007



TMD nr 196/2007

Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. i
bilskattelagen

Tullstyrelsen Föreskrift

  

Dnr Datum 

188/010/07 11.12.2007

Författningsgrund
40 § 2 mom. i bilskattelagen

Giltighetstid
1.1.2008 - 31.12.2008

Målgrupper
Tulldistrikten, registrerade bilskattskyldiga samt fordonsimportörer som meddelat att de ansöker om status som registrerad
bilskattskyldig

Tullstyrelsen har med stöd av 40 § 2 mom. i bilskattelagen fastställt de 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 deklarationsdagen 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

Förfallodagen för bilskatter som påförts för en period är 25 dagar från utgången av perioden. För skatterna skickas kunderna
en periodspecifikation med vilken kunden på en gång kan betala alla sådana bilskattebeslut som förfaller till betalning
samtidigt. Om förfallodagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri
lördag, kan skatten ännu betalas den första vardagen därefter.

Om kunden betalar skatten för sent, uppbärs förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995)
separat för varje bilskattebeslut (det lägsta belopp som uppbärs är 3 euro per beslut).

RV/MN, 188/010/11.12.2007

Bilaga: Perioder och inlämningsdagar för perioddeklarationer i maskinläsbar form

Registrerade skattskyldiga skall avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter utgången av
perioden.

BilbeskattningsperiodSista inlämningsdag
för perioddeklaration

Förfallodag

1.-10.1.2008 21.1.2008 4.2.2008



11.-20.1.2008 30.1.2008 14.2.2008

21.-31.1.2008 11.2.2008 25.2.2008

1.-10.2.2008 20.2.2008 6.3.2008

11.-20.2.2008 3.3.2008 17.3.2008

21.-29.2.2008 10.3.2008 25.3.2008

1.-10.3.2008 20.3.2008 4.4.2008

11.-20.3.2008 31.3.2008 14.4.2008

21.-31.3.2008 10.4.2008 25.4.2008

1.-10.4.2008 21.4.2008 5.5.2008

11.-20.4.2008 30.4.2008 15.5.2008

21.-30.4.2008 12.5.2008 26.5.2008

1.-10.5.2008 20.5.2008 4.6.2008

11.-20.5.2008 30.5.2008 16.6.2008

21.-31.5.2008 10.6.2008 25.6.2008

1.-10.6.2008 20.6.2008 7.7.2008

11.-20.6.2008 30.6.2008 15.7.2008

21.-30.6.2008 10.7.2008 25.7.2008

1.-10.7.2008 21.7.2008 4.8.2008

11.-20.7.2008 30.7.2008 14.8.2008

21.-31.7.2008 11.8.2008 25.8.2008

1.-10.8.2008 20.8.2008 4.9.2008

11.-20.8.2008 1.9.2008 15.9.2008



21.-31.8.2008 10.9.2008 25.9.2008

1.-10.9.2008 22.9.2008 6.10.2008

11.-20.9.2008 30.9.2008 15.10.2008

21.-30.9.2008 10.10.2008 27.10.2008

1.-10.10.2008 20.10.2008 4.11.2008

11.-20.10.2008 30.10.2008 14.11.2008

21.-31.10.2008 10.11.2008 25.11.2008

1.-10.11.2008 20.11.2008 5.12.2008

11.-20.11.2008 1.12.2008 15.12.2008

21.-30.11.2008 10.12.2008 29.12.2008

1.-10.12.2008 22.12.2008 5.1.2009

11.-20.12.2008 30.12.2008 14.1.2009

21.-31.12.2008 12.1.2009 26.1.2009



TMD nr 197/2007

Tullkvoter för ris med ursprung i Egypten
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 1455/2007 om öppnande av vissa kvoter för import
till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten (EUT nr L 325/11.12.2007) Förordningen trädde i kraft den 12 december
2007. Kvoterna öppnas den dag förordningen träder i kraft men dock så att den första tilldelningen sker den 4 januari 2008.

Genom förordningen öppnas följande årliga importkvoter den 1 januari varje år för ris med ursprung i Egypten:

a) 57 600 ton råris enligt KN-nummer 1006 20, till en tullsats på 11 euro/ton och med löpnummer 09.1780.

b) 19 600 ton delvis eller helt slipat ris enligt KN-nummer 1006 30, till en tullsats på 33 euro/ton och med löpnummer
09.1781.

c) 5 000 ton brutet ris enligt KN-nummer 1006 40 00, till en tullsats på 13 euro/ton och med löpnummer 09.1782.

Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning tulldeklarationerna tas emot.

För en övergång till fri omsättning inom ramen för dessa kvoter krävs att ett transportdokument och intyg om
förmånsberättigande ursprung, vilka ska vara utfärdade i Egypten och avse partiet i fråga, visas upp i enlighet med
bestämmelserna i protokoll 4 till Europa-Medelhavsavtalet.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Rättelser/

Pirjo Nyberg, 16/787/17.12.2007

 



TMD nr 198/2007

Antidumpningsåtgärder
Ändring (gällande företag) av antidumpningstullen vid import av vinsyra med ursprung i
Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1406/2007 (EUT nr L 312, 30.11.2007) har det gällande antidumpningstullen vid
import av vinsyra (riktgivande KN-nummer 2918 12 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina inletts en översyn som riktar sig
mot ett nytt exporterande företag vid namn Fuyang Genebest Chemical Industry CO. Ltd. Antidumpningstullarna på vinsyra
som tillverkats och till gemenskapen exporterats av företaget har upphävts. Tullmyndigheterna åläggs att i nio månaders tid
registrera importen i fråga.

Ändring (gällande företag) av antidumpningsåtgärderna vid import av linor och kablar av stål med
ursprung i Sydafrika

Genom kommissionens beslut nr 2007/775/EG av den 13 november 2007 (EUT nr L 312, 30.11.2007) har en ändring gjorts i
antidumpningsåtgärderna vid import av sydafrikanska linor och kablar av stål (KN-nummer 7312 10 81, 7312 10 83, 7312 10
85, 7312 10 89, 7312 10 98). Till följd av försummelse av skyldigheter gäller det åtagande som gjorts av sydafrikanska
företaget Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope (Taric-tilläggsnummer A023), se TMD 196/2005, inte längre.

Mera information: Upi Talsi, tfn 020492 2288

RAS/UTa,196/010/13.12.2007

 

Antidumpningsåtgärder som upphört att gälla

Genom rådets förordning (EG) nr 1419/2007 (EUT nr L 317, 5.12.2007) har antidumpningsåtgärderna (översyn) vid import
av integrerade elektroniska kompaktlysrör (KN-nummer ex 8539 31 90) med ursprung i Folkrepubliken Kina avslutats
gällande företaget Lisheng Electronic Lightning (Xiamen) Co. Ltd utan att förordning (EG) nr 1205/2007 ändrats.

Slutgiltig antidumpningstull samt förfarande som avslutats

Genom rådets förordning (EG) nr 1420/2007 (EUT nr L 317, 5.12.2007) har en slutlig antidumpningstull införts vid import av
kiselmangan, inklusive ferrokiselmangan, (KN-nummer 7202 30 00 och ex 8111 00 11, Taric-nummer 8111 00 11 10) med
ursprung i Folkrepubliken Kina och Kazakstan. Genom samma förordning har antidumpningsförfarandet vid import av
kiselmangan med ursprung i Ukraina avslutats.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 6 december 2007 och är följande:

Land Företag Tullsats
%

Kazakstan Alla företag 6,5 %

Kina Alla företag 8,2 %

Undersökning av eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1434/2007 (EUT nr L 320, 6.12.2007) inleds en undersökning gällande
ringpärmsmekanismer (KN-nummer ex 8305 10 00, Taric-nummer 8305 10 00 12, 8305 10 00 22, 8305 10 00 32) med
ursprung i Folkrepubliken Kina samt gällande vissa något ändrade ringpärmsmekanismer med KN-nummer ex 8305 10 00
(Taric-nummer 8305 10 00 32 och 8305 10 00 39) med ursprung i Folkrepubliken Kina.



Undersökningen inleds för att reda ut om åtgärderna enligt förordning (EG) nr 2074/2004 kringgås genom import av ovan
nämnda ringpärmsmekanismer till gemenskapen från Thailand oberoende av om de ändrats eller om de deklarerats ha
ursprung i Thailand eller inte.

Tullmyndigheterna åläggs att i nio månaders tid registrera importen i fråga.

Rättelse

I Europeiska unionens officiella tidning nr L 323 av den 8 december 2007 finns följande rättelse publicerad:

- ogiltigförklaring av publiceringen av beslut 2007/775/EG om upphävande av beslut 1999/572/EG om godtagande av
åtaganden i samband med antidumpningsförfarandena beträffande import av linor och kablar av stål med ursprung i
Folkrepubliken Kina, Indien, Mexikos förenta stater, Polen, Sydafrika, Republiken Korea, Ukraina och Ungern.

Slutlig antidumpningstull

Slutlig antidumpningstull vid import av icke-påfyllningsbara gasficktändare med tändsten som har ursprung i Folkrepubliken
Kina och importeras från Taiwan eller har ursprung i Taiwan samt påfyllningsbara ficktändare med tändsten som har
ursprung i Folkrepubliken Kina och importeras från Taiwan eller har ursprung i Taiwan 

Genom rådets förordning (EG) nr 1458/2007 (EUT nr L 326, 12.12.2007) har en slutlig antidumpningstull införts på import
av ovan nämnda ficktändare med tändsten med KN-nummer ex 9613 10 00 (Taric-nummer 9613 10 00 19).. Tullsatsen, som
tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull, är 0,065 euro per tändare.

Därtill utvidgas ovan nämnda antidumpningstull till att även gälla import av icke-påfyllningsbara gasficktändare med tändsten
(KN-nummer ex 9613 10 00 ) från Taiwan oberoende av om de deklarerats ha sitt ursprung i Taiwan (Taric-nummer 9613 10
00 11) eller inte, samt import av påfyllningsbara gasficktändare med tändsten och plastbehållare (KN-nummer ex 9613 20 90,
Taric-nummer 9613 20 90 29) som har ursprung i Folkrepubliken Kina eller importeras från Taiwan oberoende av om de
deklarerats ha sitt ursprung i Taiwan (Taric-nummer 9613 20 90 21) eller inte.

Mera information: Upi Talsi, tfn 020492 2288

RAS/UTa, 197/010/17.12.2007       



TMD nr 199/2007

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på firmans
egen begäran:

Datum Företagets namn FO-nummer Hemkommun Kundnr

1.11.07 Saimaa Beverages Oy Ltd 1870777-6T0001 Lappeenranta 9597-6

1.11.07 Sievä-Sisuste Oy 0146202-0T0001 Hollola 8806-2

1.11.07 Oy Visko Ab 0145016-9T0001 Hanko 3841-4

6.11.07 Polarteknik PMC Oy 01083055T0003,
T0004

Vantaa 2268-1,
7152-2

8.11.07 VM Logistics Oy 1985988-6T0001 Helsinki 5448-6

21.11.07 Metsätoimisto Korhonen
Oy

1778204-5T0001 Nurmes 9276-7

21.11.07 Narva-Line Finland Oy 2063690-3T0001 Päivölä 5903-0

21.11.07 NSC New Spedition
Company Oy

1800000-9T0001 Virolahti 5020-3

1.12.07 Oy Kohiwood Ltd 0667075-0T0001 Soini 4279-6

1.12.07 Suomen Tähtiautomaatit
Oy

0520165-3T0001 Espoo 1801-0

 ETY/TRH,190/010/10.12.2007

 



TMD nr 200/2007

Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i
december 2007
Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs att användas vid bestämmande av tullvärdet. Denna
omräkningskurs skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland under tiden 26 - 31 december 2007 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen
(1482/94) vid omräkning av penningbelopp som angivits i utländsk valuta. De ändrade kurserna används vid beskattning av
de fordon vars bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under perioden 26 - 31 december 2007.

Thailand THB 43,530

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/JMM, 179/010/22.11.2007



TMD nr 201/2007

Omräkningskurser för valuta i januari 2008
Tullstyrelsen fastställer följande omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor.
Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 1.1-31.1.2008 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.   

Dessa  omräkningskurser  används  också  vid  fastställande  av  fordons  beskattningsvärden  i  januari vid  omräkning  av
penningbelopp  som  angivits  i  utländsk  valuta.  Omräkningskurserna  används  vid  beskattning  av  fordon,  vars
bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under januari 2008.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR=1,4330 USD).

Förenta staterna USD 1,4330

Kanada CAD 1,4361

Storbritannien GBP 0,7142

Sverige SEK 9,4384

Norge NOK 8,0025

Danmark DKK 7,4314

Island ISK 88,11

Schweiz CHF 1,6535

Japan JPY 161,840

Australien AUD 1,6559

Hongkong HKD 11,0127

Sydafrika ZAR 9,6618

Saudiarabien SAR 5,33245

Marocko MAD 10,9952

Kuwait KWD 0,38955

Arabemiraten AED 5,23455



Singapore SGD 2,0708

Indien INR 52,837

Iran IRR 13416,889

Malaysia MYR 4,8219

Kina CNY 10,6115

Thailand THB 43,530

Nya Zeeland NZD 1,8851

Tunisien TND 1,775754

Turkiet TRY 1,5687

Egypten EGP 7,9441

Ryssland RUB 33,070

Ungern HUF 251,490

Tjeckien CZK 25,940

Malta MTL 0,4173

Cypern CYP 0,5617

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6920

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,5698

Slovakien SKK 33,151

Lagrum som tillämpats:

Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)

Tullkodexen (EEG 2913/92) art. 35



Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 168 - 171

Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 209/010/20.12.2007



TMD nr 202/2007

Lagen om verkställighet av skatter och avgifter träder i
kraft 1.1.2008
Lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) träder i kraft den 1 januari 2008. Genom lagen upphävs lagen av
den 21 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) jämte ändringar

Enligt 12 § i den nya lagen skall den myndighet (besvärsmyndighet) som handlägger
1) ordinarie besvär eller grundbesvär över påförande eller debitering av en offentlig fordran, eller
2) rättelseyrkanden som gäller beskattning eller förskottsuppbörd,
utan dröjsmål på begäran eller självmant förbjuda utsökning av fordran eller förordna om avbrott i utsökningen (förordnande
om avbrott), om inte besvären eller rättelseyrkandet är uppenbart obefogade.

Jämfört med ordalydelsen i 9 § i den upphävda lagen (367/1961) begränsas myndighetens prövningsrätt att förordna avbrott i
den nya lagen.

Mera information: Matti Alpua, Tullstyrelsens beskattningsavdelning, tfn 02049 22499

RV/MA, 199/010/17.12.2007



TMD nr 203/2007

Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol
och alkoholdrycker
Lagen om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1174/2007) träder i kraft den 1 januari 2008.
Acciserna höjs med betoning på starka alkoholdrycker för vilka accisen höjs med 15 procent. Accisen på svaga
alkoholdrycker höjs med cirka 10 procent. Till följd av accishöjningen stiger priserna på öl, vin och cider med cirka 3,5
procent och på starka alkoholdrycker med cirka 10,5 procent.

RV/SH, 202/101/20.12.2008

Bilaga: Accistabellen (PDF, tabellen på sidan 2)



TMD nr 204/2007

Tullstyrelsens föreskrift om inlämnande av
farledsavgiftsanmälan för isbrytare i inrikestrafik

Tullstyrelsen Föreskrift

  

Dnr Datum

26/010/07 17.12.2007

Författningsgrund
13 § i lagen om farledsavgift (utfärdad den 22 december 2005)

Giltighetstid
1.1.2008 tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikt och aktörer som idkar isbrytning

1. Tillämpningsområde

Denna föreskrift gäller farledsavgiftsanmälan som lämnas in i PortNet-systemet för fartyg som anländer från en finländsk
hamn till en finländsk hamn och som används för isbrytning.

2. Inlämning av farledsavgiftsanmälan

För ett fartyg som anländer från en finländsk hamn till en finländsk hamn skall en farledsavgiftsanmälan lämnas för
fastställande av farledsavgiften. Anmälan skall lämnas inom 24 timmar från ankomsten till hamnen, eller för anlöp som skett
på fredagar, helgfria lördagar, helgdagar eller första maj, senast klockan 12 därpåföljande vardag.

När det årliga maximibelopp enligt 10 § i lagen om farledsavgift som grundar sig på hamnbesök blir uppnått i fråga om fartyg
som används för isbrytning, behöver ingen farledsavgiftsanmälan längre lämnas för fartyget i PortNet-systemet. På fartyget
skall man ändå föra bok över hamnbesök. Av bokföringen skall framgå vilken dag, vilken tid och i vilken hamn hamnbesöket
ägt rum. Denna bokföringsplikt kan ersättas av en skeppsdagbok enligt sjölagen av vilken ovan nämnda saker kommer fram.

Om de omständigheter som påverkar farledsavgiftens storlek förändras under kalenderåret så att farledsavgiften stiger, skall
detta dock alltid anmälas med en farledsavgiftsanmälan. I övrigt skall Tullstyrelsens föreskrift om farledsavgiftsanmälan
iakttas, dnr 193/010/05, 23.12.2005 (TMD 225/2005).

3. Ikraftträdande

Anmälningsförfarandet enligt denna föreskrift skall börja tillämpas den 1 januari 2008.

Mera information: Tuula Nummela, tfn 020 492 2449.

RV/MJK, 26/010/17.12.2007



TMD nr 205/2007

Tullstyrelsens föreskrift om inlämnande av
farledsavgiftsanmälan för fartyg som idkar handelssjöfart
i inrikestrafik

Tullstyrelsen Föreskrift

  

Dnr Datum

200/010/07 17.12.2007

Författningsgrund
13 § i lagen om farledsavgift (utfärdad den 22 december 2005)

Giltighetstid
1.1.2008 tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikt och fartyg som idkar handelssjöfart i inrikestrafik

1. Tillämpningsområde

Denna föreskrift gäller farledsavgiftsanmälan som lämnas in skriftligen eller i PortNet-systemet för fartyg som anländer från
en finländsk hamn till en finländsk hamn och som idkar handelssjöfart i inrikestrafik.

2. Inlämning av farledsavgiftsanmälan

Den avgiftsskyldige skall lämna in en farledsavgiftsanmälan till tullmyndigheten för fastställande av farledsavgiften. Vid
inlämning av anmälan skall Tullstyrelsens föreskrift om farledsavgiftsanmälan iakttas, dnr 193/010/05, 23.12.2005 (TMD
225/2005).

När ett fartyg går i inrikes trafik skall farledsavgiftsanmälan lämnas till det tullkontor inom vars verksamhetsområde den
hamn som fartyget anlöper är belägen.

Farledsavgiften kan också lämnas in till PortNet-systemet. Beslutet om användningen av elektroniskt anmälningsförfarande
vid in- och utklarering av sjötrafiken fattas på ansökan av Åbo tull / Sjötrafikcentralen.

En skriftlig farledsavgiftsanmälan skall lämnas in till tullkontoret senast inom en timme efter fartygets ankomst. Om fartyget
anländer utanför tjänstetid, skall uppgifterna lämnas inom en timme efter att tjänstetiden har börjat. Tullkontoret kan med
beaktande av de lokala omständigheterna och trafikens natur bevilja undantag från denna tidsfrist.

När farledsavgiftsanmälan görs i PortNet-systemet, skall sjöfartsavgiftsanmälan bekräftas och fartygets slutliga ankomsttid
anges senast en timme efter fartygets ankomst till hamnen. Om fartyget anländer utanför tjänstetid, skall uppgifterna lämnas
inom en timme efter att tjänstetiden har börjat. Tullkontoret kan med beaktande av de lokala omständigheterna och trafikens
natur bevilja undantag från denna tidsfrist

3. Ikraftträdande

Anmälningsförfarandet enligt denna föreskrift skall börja tillämpas den 1 januari 2008.

Mera information: Tuula Nummela, tfn 020 492 2449.

RV/MJK, 200/010/17.12.2007 



TMD nr 206/2007

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt
enhetsdokument (SAD-blankett)
I anvisningarna för ifyllande av tulldeklaration, senast publicerade i TMD nr 181/2004 och ändrade genom TMD 229/2004,
8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006,
61/2007, 90/2007,164/2007 och 182/2007, görs följande tillägg.

Tullsystem (Obs! Rubriken har ändrats 31.12.2007)

I kodförteckning 0127 (Obs! Koden har ändrats 31.12.2007) Tullsystem görs följande tillägg. Koderna används i
importdeklarationer.

1032 EPA 20080101 - 99999999 SV Ekonomiska partnerskapsavtalen

Till landgruppen 1032 hör följande länder:

AG Antigua och Barbuda

BB Barbados

BI Burundi

BS Bahama

BW Botswana

BZ Belize

CI Elfenbenskusten

DM Dominica

DO Dominikaniska republiken

FJ Fiji

GD Grenada

GH Ghana

GY Guyana

HT Haiti

JM Jamaica



KE Kenya

KM Komorerna

KN Saint Kitts och Nevis

LC Saint. Lucia

LS Lesotho

MG Madagaskar

MU Mauritius

MZ Moςambique

NA Namibia

PG Papua Nya Guinea

RW Ruanda

SC Seychellerna och tillhörande områden

SR Surinam

SZ Swaziland

TT Trinidad och Tobago

TZ Tanzania

UG Uganda

VC Saint Vincent och Grenadinerna

ZW Zimbabwe

Ändringarna gäller fr.o.m. den 1 januari 2008.

Uppdaterade ifyllningsanvisningar för SAD-blankett finns på Tullens webbplats www.tulli.fi/se under Blanketter -
Tulldeklaration (SAD-blankett).

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga och Tullstyrelsens SAD-expert.

JR/VM, 204/010/20.12.2007



TMD nr 207/2007

Lag om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
Lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007) stadfästes den 21 december 2007. Lagen träder i
kraft den 1 januari 2008.

Tillämpningsområde

För privata fritidsbåtar i vilka används bränsle som beskattas lindrigare än motorbensin eller dieselolja eller bränsle som är
skattefritt skall bränsleavgift betalas till staten. Bränsleavgift tas ut för att förhindra att bränsle som ger upphov till
avgiftsskyldighet används. Lagens centrala syfte är att förbjuda användningen av lätt brännolja och dieselolja i fritidsbåtar.

Lagen tillämpas på sådana privata fritidsbåtar vilkas ägare, antingen en fysisk person eller en sammanslutning, har hemort i
Finland samt på privata fritidsbåtar vilkas ägare har hemort någon annanstans än i Finland, om fartyget används i Finland

Definitioner

Med privat fritidsbåt avses ett fartyg som en fysisk eller juridisk person som äger eller hyr fartyget eller på annat sätt fått
nyttjanderätt till det använder för annat än kommersiella ändamål. Om fartyget används för andra ändamål än passagerar-
eller godsbefordran eller tillhandahållande av tjänster mot ersättning, är det inte frågan om en i lagen avsedd privat fritidsbåt.
Inte heller ett fartyg som används i en offentlig myndighets verksamhet är en privat fritidsbåt.

Enligt den nya lagen tillämpas de grunder som anges i lagen om accis på flytande bränslen på definitionerna av bränslen. Med
dieselolja avses således alla motorbränslen som är avsedda att användas i fordons och båtars dieselmotorer och för vilka
accis tagits ut enligt accisnivån för dieselolja. Med lätt brännolja avses färgad dieselolja, motorbrännolja eller annan
motsvarande brännolja som lämpar sig att användas vid uppvärmning, i arbetsmaskiner och i fast installerade motorer och för
vilka accis tagits ut enligt accisnivån för lätt brännolja Biobränsle kan användas som bränsle i en privat fritidsbåt om accis
betalats för det enligt accisnivån för motorbensin eller dieselolja.

Behöriga myndigheter

Den allmänna ledningen och tillsynen i fråga om bränsleavgiften ankommer på Tullstyrelsen.

Tillsynen över användningen av bränslen utövas av tull-, polis- och gränsbevakningsmyndigheterna som har rätt att utföra
sådana kontroller av bränsle och båtar och ta sådana bränsleprov som är nödvändiga för reda ut slaget av det bränsle som
används. Om det konstateras att bränsleavgiftsgrundande bränsle används i en båt, skall tillsynsmyndigheten anmäla detta till
den behöriga tullmyndigheten.

Bränsleavgiften debiteras av det tulldistrikt inom vars område användningen av det förbjudna bränslet har skett eller inom
vars område användningen konstateras. Om ett fartyg använts med förbjudet bränsle inom flera tullmyndigheters områden, är
det avgörande var användningen konstateras. Avgiften påförs av accisenheten i tulldistriktet i fråga på basis av
tullaboratoriets utlåtande.

Debitering

Bränsleavgift debiteras om det konstateras att det i en privat fritidsbåt med dieselmotor enbart eller delvis konstateras ha
använts skattefritt bränsle eller bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja eller om skattefritt bränsle eller bränsle som
beskattas lindrigare än motorbensin konstateras ha använts i en privat fritidsbåt som är avsedd för bensindrift. Bränsleavgift
tas ut även om det i båten användes bränsleavgiftsgrundande bränsle bara delvis.

Konstaterande av användning av bränsle

Bränsleavgiftsgrundande förbjudet bränsle anses ha använts när det på basis av ett bränsleprov eller annan bevisning
konstateras att en tank som hör till båtens bränslesystem innehåller sådant bränsle. Bränsleavgift skall betalas oberoende av
hur och var båten används.

För bränsle som finns i bränsletanken på en båt som anländer till finskt territorium tas ut bränsleavgift, om bränslet har gjorts
identifierbart på det sätt som föreskrivs om lätt brännolja i lagen om accis på flytande bränsle eller med stöd av den. Ingen
avgift tas däremot ut om bränslet i båtens sedvanliga bränsletank inte gjorts identifierbart på ovan nämnda sätt.



Avgiftsskyldiga

Bränsleavgift påförs den som vid användningen av lindrigare beskattat eller skattefritt bränsle är båtens ägare. Innehas båten
av någon annan än ägaren, påförs bränsleavgiften innehavaren. Lagens syfte är att avgiften i alla situationer påförs den som
använder båten med förbjudet bränsle. Om det i en båt som tagits i besittning på brottslig väg under besittningstiden använts
bränsleavgiftsgrundande bränsle, påförs bränsleavgiften den som genom brott fått båten i sin besittning.

I avsaknad av annan utredning anses ägaren till eller innehavaren av båten vara den som är införd som ägare eller innehavare
i ett register som avses i lagen om farkostregistret. Om det inte går att utreda vem som är båtens ägare eller innehavare,
påförs bränsleavgiften den som framför båten.

Bränsleavgiftens storlek

Bränsleavgiftens storlek beror inte på hur mycket bränsle som de facto använts i båten utan avgiftsbeloppet är graderat enligt
den maskineffekt tillverkaren meddelat:

Effekt Bränsleavgift (euro)

högst 50 kw 750

över 50 kw-100 kw 1 500

över 100 kw-150 kw  2 250

över 150 kw-200 kw 3 000

över 200 kw 4 000

Påförande av bränsleavgift

Bränsleavgift tas ut för varje konstaterad användning. Bränsleavgift kan således tas ut på nytt, om bränsleavgiftsgrundande
bränsle används på nytt trots att avgift redan påförts. Dessutom är det möjligt att höja bränsleavgiften med högst 50 procent
om användningen av fel bränsle upprepas. Vid prövning av höjningens storlek beaktas skattesmitningens grovhetsgrad,
beloppet på den ekonomiska nyttan och andra liknande situationsbetingade drag.  Om användningen av fel bränsle är särskilt
graverande, kan avgiften dock höjas med högst 100 procent.

Bränsleavgift kan påföras om man får bevis för att felaktigt bränsle använts i ett fartyg redan före tagandet av bränsleprovet.
På en sådan här annan grund än det bränsle som konstaterats i båten debiteras bränsleavgiften endast en gång för hela det år
under vilket användningen av bränslet konstaterats. Bränsleavgift debiteras för högst fem år räknat från den tidpunkt då
tullmyndigheten fick kännedom om användningen av förbjudet bränsle i båten.

Bränsleavgift skall påföras inom två år från utgången av det år då tullmyndigheten fick kännedom om användningen av
bränsleavgiftsgrundande bränsle i båten.

Fortsatt framförande av båt

När grunderna för påförande av bränsleavgift har konstaterats och retts ut får en båt framföras med samma bränsle till
närmaste av tillsynsmyndigheten anvisade ställe där bränslet kan bytas ut.

En båt för vilken bränsleavgift skall tas ut får inte föras ut ur landet förrän bränsleavgiften är betald, om tullmyndigheten inte
tillåter detta till följd av att en godtagbar säkerhet har ställts för betalningen av bränsleavgiften.

Betalning av bränsleavgift

Bränsleavgiften skall betalas inom 30 dagar räknat från det att debiteringsbeslutet meddelats. Om bränsleavgiften inte har
betalts inom utsatt tid, tas hos den avgiftsskyldige ut en förseningsränta som beräknas enligt lagen om skattetillägg och



förseningsränta.

Tullmyndigheten skall på begäran utfärda ett intyg över att ett fartyg inte är belagt med obetald bränsleavgift. För utfärdande
av intyget debiteras en avgift.

Användningsförbud

Om bränsleavgiften inte har betalts inom utsatt tid, får båten inte användas i trafik. Användningsförbudet blir aktuellt genast
efter att avgiften blivit obetald. Båten får inte användas i trafik ens i det fall att äganderätten till eller innehavet av båten har
överförts på någon annan än den avgiftsskyldige. Båten får användas först när bränsleavgiften har betalts.

Den tullmyndighet som påfört bränsleavgiften kan, på ansökan och på de villkor som den bestämmer, av särskilda skäl
återkalla ett användningsförbud för viss tid eller helt och hållet, om användningsförbudet är uppenbart oskäligt. Ansökan kan
göras av båtens ägare eller innehavare eller av den som har påförts bränsleavgiften. Den som framför ett fartyg för vilket
bränsleavgift som förfallit till betalning är obetald, döms till böter för bränsleavgiftsförseelse.

Rätt att få uppgifter ur farkostregistret

Den myndighet som ansvarar för bränsleavgiften har utan hinder av sekretessbestämmelser och andra begränsningar för
utlämnande av uppgifter rätt att få de för beskattningen och tillsynen nödvändiga uppgifterna ur farkostregistret

Rättelse

Om bränsleavgift har lämnats odebiterad eller debiterats till ett för lågt belopp eller återbetalts till en avgiftsskyldig utan
grund eller till ett för stort belopp, kan tullmyndigheten rätta beslutet om bränsleavgiften inom tre år från utgången av det år
då bränsleavgiften debiterades eller borde ha debiterats eller då beslutet om återbetalning av bränsleavgift fattades, om saken
inte redan tidigare avgjorts genom ett domstolsbeslut med anledning av besvär. Innan rättelsen sker skall den avgiftsskyldige
beredas tillfälle att avge bemötande i saken

Om tullmyndigheten konstaterar att bränsleavgift har debiterats till ett för stort belopp eller återbetalats till ett för litet belopp,
skall tullmyndigheten rätta sitt beslut och återbetala till den avgiftsskyldige det som denne betalat för mycket eller den avgift
som inte återbetalats, om ärendet inte redan med anledning av besvär är avgjort genom ett domstolsbeslut. Rättelse kan göras
inom tre år från ingången av kalenderåret efter påförandet eller återbetalningen av avgiften.

Ändringssökande

Rättelseyrkande

Ändring i en tullmyndighets beslut om bränsleavgift får sökas skriftligen genom rättelseyrkande, om saken inte redan med
anledning av besvär avgjorts genom ett domstolsbeslut. Tiden för rättelseyrkande är tre år från utgången av det år då avgiften
påförts eller det år som beslutet om återbetalning av avgiften gäller, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet.
Tiden för rättelseyrkanden som görs av tullombudet är 30 dagar räknat från den dag beslutet fattats. Ett rättelseyrkande skall
ges in till den tullmyndighet vars beslut rättelseyrkandet gäller.

Besvär hos förvaltningsdomstol

Ändring i beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande och beslut om annat än påförande av avgift och
återbetalning av avgift, dvs. beslut om t.ex. användningsförbud för fartyg, får sökas genom besvär hos en
förvaltningsdomstol. Ändring skall sökas hos den förvaltningsdomstol i vars domkrets den till ändringssökande berättigade
partens hemkommun var belägen när beslutet i fråga fattades.

Besvärstiden vid beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande är tre år räknat från utgången av det år då
bränsleavgiften debiterades eller borde ha debiterats eller det år som beslutet om återbetalning av avgiften, beslutet om
befrielse från bränsleavgift, beslutet om avgiftslättnad eller beslutet om betalningsanstånd gäller, dock alltid minst 60 dagar
från delfåendet av beslutet. I andra ärenden är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för
tullombudet är 30 dagar från den dag att beslutet fattats. Besvärsskriften skall ges in till den myndighet vars beslut
överklagas.

Rätt att anföra besvär tillkommer den betalningsskyldige eller annan berörd part, som t.ex. den vars möjligheter att använda
ett fartyg kan påverkas av bränsleavgiften samt för statens del tullombudet.

Betalning oberoende av ändringssökande



Den avgiftsskyldige är skyldig att betala den bränsleavgift som påförts oberoende av om ändring i bränsleavgiften söks.
Indrivning av bränsleavgift får verkställas utan dom eller beslut med iakttagande av bestämmelserna i lagen om indrivning av
skatter och avgifter i utsökningsväg.

Ränta till följd av ändringssökande och rättelse

Om bränsleavgiften avlyfts eller sänks på grund av ändringssökande eller rättelse, skall till vederbörande återbetalas det
överskjutande beloppet jämte en årlig ränta som motsvarar den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den
halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter. Räntan betalas från avgiftsbetalningsdagen
till återbetalningsdagen.

Om bränsleavgift påförs eller avgiftsbeloppet höjs med anledning av ändringssökande, driver tullmyndigheten in
bränsleavgiften och förseningsräntan på avgiften enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.

Ansökningar

Avgiftslättnad och uppskov med betalning

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från
bränsleavgift och förseningsränta samt ränta som skall betalas på grund av uppskov, om det kan anses vara oskäligt att ta ut
dessa till fullt belopp.

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalningen av bränsleavgift på de villkor som
finansministeriet bestämmer, om det kan anses oskäligt att bränsleavgiften skall betalas inom utsatt tid.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärendet och ett ärende av principiell betydelse gällande
avgiftsbefrielse.

Förhandsavgörande

Tullstyrelsen kan på ansökan meddela ett avgiftsbelagt förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag,
om saken är särskilt viktig för sökanden.

Återbetalning av grundlös betalning

Den som visar att han har betalt bränsleavgift av misstag har rätt att på ansökan återfå det betalda beloppet av den behöriga
tullmyndigheten. Som misstag betraktas inte att bränsleavgift har betalts för att undvika att användningen av båten förhindras
eller under sådana omständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart. Det är inte fråga om misstag i en situation där en
senare ägare till fartyget i syfte att få fartyget befriat från användningsförbud betalar en bränsleavgift som hänför sig till en
tid då fartyget var i en tidigare ägares ägo.

Om två eller flera har betalt bränsleavgift för en och samma båt, återbetalas den överskjutande delen av bränsleavgiften på
ansökan till den som inte är avgiftsskyldig.

Övergång till dieselolja i praktiken

Övergången till dieselolja skall genomföras flexibelt så att bensinstationsinnehavarna eller båtförarna inte behöver byta det
bränsle som finns i tankarna den 1 januari 2008 och tankarna behöver inte heller tvättas för att bli av med färg- och
identifieringsämnena. Således kan det bränsle som vid lagens ikraftträdande finns i tankarna användas utan avgiftspåföljder
tills bränslet tar slut.

Distributionstekniskt genomförs ändringen så att oljebolagen efter den 1 januari 2008 förser båtstationerna endast med
ofärgat bränsle som är beskattat som dieselolja. Bränslet som vid båtstationerna säljs som dieselolja kan ännu efter den 1
januari 2008 innehålla identifierings- och färgämnen från lätt brännolja som tidigare levererats till tanken. Sådant bränsle som
köpts som dieselolja kan ändå användas utan avgiftspåföljd.

Om lätt brännolja eller motorbrännolja som är förbjudna i fritidsbåtar levereras till bensinstationer efter den 1 januari 2008, är
det inte längre tillåtet att tanka privata fritidsbåtar med sådant bränsle. Det är inte heller tillåtet att efter den 1 januari 2008
tanka en fritidsbåt med lätt brännolja eller motorbrännolja som anskaffats från något annat ställe än från en båtstation.

RV/KL, 205/010/27.12.2007



TMD nr 208/2007

Ändringar i lagen om accis på flytande bränslen
(1472/1994) och lagen om accis på elström och vissa
bränslen (1260/1996)
1. Lag om accis på flytande bränslen

Lagen om accis på flytande bränslen och lagen om accis på elström och vissa bränslen ändras den 1 januari 2008. Genom
ändringen

höjs acciserna med 9,8 procent i genomsnitt,
blir biobrännolja som används vid uppvärmning och som bränsle i arbetsmaskiner accisfri,
får småskaliga tillverkare av biobrännolja ett förenklat accisförfarande,
blir bränslen för fritidsflyg och nöjesfartyg samt spilloljor accispliktiga bränslen,
preciseras och förenklas förfarandet med återbäring av accis i anslutning till energibeskattning samt
görs dessutom vissa preciseringar av teknisk natur.

Definiotioner

I 2 § i lagen om accis på flytande bränslen har vissa definitioner preciserats.

I paragrafen definieras de bränslen som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt varukoderna från år 2001. Till skillnad
från tidigare praxis omfattas nu t.ex. vegetabiliska och animaliska fetter, blandningar av ovan nämnda fetter och alkoholer,
dvs. estrar, av lagens tillämpningsområde. Därtill har vissa alkoholer när de används som motor- eller uppvärmningsbränslen
definierats som flytande bränslen och accispliktiga produkter.

Definitionen på lätt brännolja har preciserats så att det av definitionen också framgår den lätta brännoljans användningssyfte
och metoder som använts vid definitionen. Lätt brännolja används för uppvärmning av fastigheter och i olika industriella
processer för värmeproduktion eller som stödbränsle. Dessutom används den i olika fast installerade motorer liksom också
som bränsle i arbetsmaskiner.

Som ny accispliktig produkt definieras flytgas med vilken avses gaser med varukoderna 2711 12 och 2711 13 i tulltariffen i
flytande form som består av propan, butan eller blandningar av dem.

En ny definition i lagen är definitionen av kolväte med vilket avses organiska föreningar bestående av kol och väte eller
produkter som innehåller kolväteblandningar.

Substitutionsprincip

I 2 a § i lagen om accis på flytande bränslen föreskrivs om en substitutionsprincip enligt energiskattedirektivet.

De flytande bränslen för vilka det inte har föreskrivits någon accisnivå i den accistabell som finns i bilagan skall beskattas
enligt den accisnivå som gäller för motsvarande motor- eller uppvärmningsbränsle.

Utöver flytande bränslen skall alla andra produkter som används, är avsedda att användas eller säljs som motorbränsle eller
som hjälpprodukt eller tillsatsämne för motorbränsle eller som ämnen som utökar motorbränslets volym beskattas enligt
accisnivån för motsvarande motorbränsle.

Utöver flytande bränslen skall alla andra kolväten utom torv som används eller som är avsedda att användas för
uppvärmning beskattas enligt accisnivån för motsvarande uppvärmningsbränsle.

Denna paragraf tillämpas inte för gasformiga eller fasta bränslen om vilkas accisplikt föreskrivs i lagen om accis på elström
och vissa bränslen

Accispliktighet för spillolja

Undantagslovet för accisfri användning av spillolja gick ut den 31 december 2006 utan möjlighet till förlängning. Därför
uppbärs accis för spillolja enligt substitutionsprincipen, i praktiken enligt accisen på tung brännolja.

Tillämpning av tillsyns- och överföringssystemet enligt lagen om påförande av accis



I lagens 2 b § föreskrivs i detalj om produkter som omfattas av tillsyns- och överföringssystemet enligt 1 och 12 kapitlet i
lagen om påförande av accis. Systemets centrala drag är ansökan hos tullen om registrering som accisskyldig, ställande av
säkerhet för täckning av skatterisken samt det administrativa ledsagardokument som används för flyttning av accispliktiga
produkter utom vid intern flyttning i Finland.

Tidigare har motorbränslen samt lätt och tung brännolja omfattats av tillsyns- och övervakningssystemet. Nya produkter som
nu omfattas av systemet är vegetabiliska och animaliska fetter avsedda som motor- eller uppvärmningsbränsle och flytgas.

Accisfrihet och frihet från försörjningsberedskapsavgift

Accisfrihet och frihet från försörjningsberedskapsavgift enligt lagen om accis på flytande bränslen förenhetligas och
bestämmelserna preciseras som en helhet. Den tidigare friheten från försörjningsberedskapsavgift vid produktion av
exportvaror slopas helt och på motsvarande sätt befrias bränsle som används vid första användningen eller som råvara eller
hjälpprodukt från försörjningsberedskapsavgift.

Därtill är accisfria och fria från försörjningsberedskapsavgift nu också bränslen som används som bränsle för flygtrafiken
med undantag av privat nöjesflygning samt biobrännolja och flytgas.

Genomförande av accisfrihet och återbetalning av accis

Genomförandet av accisfriheten för bränslen och återbetalningen av accis förenhetligas. I 9 a § i lagen om accis på flytande
bränslen bestäms om hur accisfriheten genomförs. När bränsle använts som energikälla vid oljeraffineringsprocessen, såsom
råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas eller vid
elproduktion för ett ändamål som är accisfritt och fritt från försörjningsberedskapsavgift återbetalas accisen till
bränsleanvändaren direkt på ansökan.

Ansökan om accisåterbäring skall ges in till tullmyndigheten på den ort där produkterna använts antingen på en gång för hela
kalenderåret eller separat för perioden januari-juni respektive juli-december. Återbäring skall sökas inom tre år från utgången
av ansökningsperioden. Återbäring sker inte om återbäringens belopp understiger 330 euro.

Beskattning av biobrännolja

I lagen om accis på flytande bränslen avses med biobrännolja bränsle som är framställt av biomassa och lämpar sig att
användas för uppvärmning och i fast installerade dieselmotorer och arbetsmaskiner med dieselmotor. Biobränsle som är
avsett att användas som trafikbränsle är inte biobrännolja.

Enligt lagens 9 § 7 punkt är biobrännolja accisfri när den används vid uppvärmning och i fast installerade dieselmotorer och
arbetsmaskiner med dieselmotor. Att befria biobrännoljan från accis kräver ändå tillstånd av EU:s kommission. Därför
genomförs accisfriheten för biobrännolja från och med början av kalendermånaden efter den månad då Finland fått
kommissionens tillstånd. Tullstyrelsen informerar separat om när tillståndet fåtts. Tills kommissionen ger sitt tillstånd uppbärs
accis för biobrännolja enligt accisen på lätt brännolja.

Småskaliga tillverkare av biobrännolja omfattas av ett förenklat accisförfarande som tillämpas på tillverkare vars produktion
uppgår till högst 100 000 liter om året. Av denna produktion skall all biobrännolja användas i Finland vid uppvärmning och i
fast installerade dieselmotorer och arbetsmaskiner med dieselmotor. Om en del av produktionen går till export eller används
som trafikbränsle kan förenklat förfarande inte tillämpas.

Accisfrihet för bränslen vid nöjesflygning

I 2 § 7 punkten i lagen om accis på flytande bränslen definieras flygbensin som till varukod 2710 i tulltariffen hänförligt
bränsle som är avsett att användas i ottomotorer i flygplan. På motsvarande sätt definieras flygpetroleum som till varukod
2710 i tulltariffen hänförligt bränsle som är avsett att användas i turbin- eller dieselmotorer i flygplan. Enligt paragrafens 15
punkt avses med privat nöjesflygning att ett luftfartyg används för andra än kommersiella ändamål och särskilt för andra
ändamål än för att mot vederlag eller i en offentlig myndighets syften tillhandahålla transport av personer eller varor eller för
att erbjuda tjänster.

Enligt lagens 9 § 6 punkt är accisfria bränslen som används som bränsle för flygtrafiken med undantag av privat
nöjesflygning.

I förordningen om accis på flytande bränslen bestäms om accisfri leverans av bränslen för flygning. Enligt förordningen skall
flygbensin levereras från ett skattefritt lager till en flygplats accisbelagt och flygpetroleum kan levereras accisfritt. Ett
luftfartygs ägare eller användare kan ansöka om accisåterbäring för flygbensin som använts i annat än privat nöjesflygning.
Accisåterbäring söks hos hemortens tulldistrikt med en separat ansökan antingen för perioderna januari-juni och
juli-december eller på en gång för hela kalenderåret. Ansökningstiden är tre år. Om flygpetroleum används för annat än



kommersiellt ändamål skall användaren göra en accisdeklaration och betala acciserna kalendermånadsvis. Accisdeklaration
skall göras senast den 18 dagen i månaden efter användningsmånaden och acciserna skall betalas senast den 27 dagen.

2. Ändringar i lagen om accis på elström och visa bränslen

Lagen om accis på elström och vissa bränslen ändras samtidigt som lagen om accis på flytande bränslen. De centralaste
ändringarna är accishöjningar, preciseringar till definitioner, införande av substitutionsprincipen för bränslen som används vid
uppvärmning, ändring av accisfrihetsförfarandena till att motsvara förfarandena för flytande bränslen samt vissa tekniska
preciseringar i bestämmelser om accisfrihet för elström och beskattning av naturgas.

Ändringar i definitioner

Bland definitionerna i lagen om accis på elström och vissa bränslen tilläggs de energiprodukter som förutsätts av
energiskattedirektivet. Nya accispliktiga produkter är produkter som liknar stenkol, såsom brunkol och koks vilka också
jämställs med stenkol. Dessutom fastställs som accispliktiga energiprodukter kolgas, vattengas, generatorgas och liknande
gaser med varukod 2705. Som ny produkt definieras också kolväte på samma sätt som i lagen om accis på flytande bränsle.

Substitutionsprincip

Gasformiga och fasta kolväten som används som uppvärmningsbränsle omfattas av substitutionsprincipen på samma sätt som
flytande bränslen. Enligt principen skall alla andra kolväten utöver dem för vilka en accisnivå fastställts påföras accis enligt
accisnivån för motsvarande uppvärmningsbränsle. Bestämmelsen tillämpas dock inte på torv som faller helt utanför
tillämpningsområdet.

Tekniska ändringar

Accisfriheten för elström preciseras så att även elproducenter kan överlåta elström accisfritt till en annan elproducent.

Grunden för accisen på naturgas ändras i accistabellen till euro per megawattimme (€/MWh). Grunden var tidigare cent per
normalkubikmeter.

Accisfrihet för naturgas och stenkol och genomförande av den

I fortsättningen är det bara auktoriserad lagerhållare som kan anskaffa stenkol accisfritt på samma sätt som flytande bränslen.
Naturgas däremot beskattas i fortsättningen i sin helhet i samband med import och naturgas kan således inte anskaffas
accisfritt.

När naturgas eller stenkol använts för accisfritt ändamål, kan användaren ansöka om accisåterbäring. Ansökan kan inlämnas
till tulldistriktet på den ort produkterna använts antigen för hela kalenderåret i sänder eller separat för perioderna januari-juni
och juli-december. Återbäring skall sökas inom tre år efter utgången av ansökningsperioden. Ingen återbäring betalas ut om
återbäringsbeloppet understiger 330 euro.

AS/MT, 206/010/27.12.2007

Bilaga Accistabellerna 1.1.2008

Accistabell för flytande bränslen fr.o.m. 1.1.2008

ACCISTABELLL

Produkt Produkt-grupp Grund-accis Tilläggs-accis Försörjnings-
beredskapsavgift

Motorbensin
cent/l

- reformulerad
svavelfri

11 57,24 4,78 0,68



- annan typ 21 59,89 4,78 0,68

Dieselolja
cent/l

- svavelfri 31 30,67 5,38 0,35

- annan typ 41 33,32 5,38 0,35

Lätt brännolja
cent/l

51 2,94 5,41 0,35

Tung
brännolja
cent/kg

61 - 6,42 0,28

Flygpetroleum
cent/l

71 33,32 5,38 0,35

Flygbensin
cent/l

81 37,54 4,78 0,68

Accistabell för elström och vissa bränslen fr.o.m 1.1.2008

ACCISTABELL

Produkt Produkt-grupp Grund-accis Tilläggs-accis Försörjnings-
beredskapsavgift

Elström
cent/kWh

- accisklass I 1 - 0,87 0,013

- accisklass II 2 - 0,25 0,013

Stenkol,
stenkolsbriketter,
fasta bränslen av
stenkol euro/t

3 - 49,32 1,18

Naturgas, i
gasform
euro/MWh

5 - 2,016 0,084

Tallolja cent/kg 6 6,70 - -



TMD nr 209/2007

Beskattningsvärden enligt lagen om påförande av accis för
tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel
Tullstyrelsen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994) fastställt genomsnittliga detaljhandelspriser,
dvs. beskattningsvärden, för tobaksprodukter som förs in i landet för annat än kommersiellt ändamål:

cigarrer - vägande över 3 g 5,61 euro/st

 
- vägande högst 3 g 6,85 euro/10 st

pip- och cigarrettobak 8,20 euro/40 g (0,205 euro/g)

  

cigarrettpapper i detaljhandelsform 24,55 euro/1000 st

  

annan produkt innehållande tobak 5,90 euro/50 g (0,118 euro/g)

Dessa beskattningsvärden tillämpas från den 1 januari 2008.

PLK/KMK, 203/010/18.12.2007



TMD nr 210/2007

Antidumpningsåtgärder
Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärderna vid import av linor och kablar av stål med
ursprung i Sydafrika

Genom rådets förordning (EG) nr 1459/2007 (EUT nr L 326, 12.12.2007) har förordning (EG) nr 1858/2005 om import av
linor och kablar av stål med ursprung bland annat i Sydafrika ändrats.

I förordning (EG) nr 1858/2005 stryks artikel 1.5, artikel 2 och bilagan. Artikel 1.6 numreras på nytt som artikel 1.5 och
artikel 3 numreras som artikel 2.

På grund av att skyldigheterna inte fullgjorts gäller det åtagande som gjort av det sydafrikanska företaget Scaw Metals Group
Haggie Steel Wire Rope (Taric-tilläggsnummer A023) inte längre (se TMD 196/05 och 198/07).

Samtidigt upphävs kommissionens tidigare beslut nr 1999/572/EG genom kommissionens beslut nr 2007/814/EY (EUT nr L
326, 12.12.2007).

Dessutom har en rättelse till rådets förordning (EG) nr 1459/2007 publicerats i Europeiska unionens officiella tidning nr L
327 av den13 december 2007.

Rättelse

I Europeiska unionens officiella tidning nr C 294 av den 6 december 2007 har en rättelse (2007/C 294/11) till
tillkännagivandet om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa svetsade rör av järn eller olegerat
stål med ursprung i Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Folkrepubliken Kina samt Ryssland (EUT C 226, 26.9.2007)
publicerats.

Nya antidumpningsåtgärder

- kommissionen har tillkännagett att ett antidumpningsförfarande inletts beträffande import av vissa varmförtenta
metallöverdragna valsade platta produkter av järn eller stål (riktgivande KN-nummer 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00,
7210 69 00, 7212 30 00, 7212 50 61, 7212 50 69, 7225 92 00, 7225 99 00, 7226 99 30 och ex 7226 99 70) med ursprung i
Folkrepubliken Kina (EUT C 302, 14.12.2007)

- kommissionen har tillkännagett att en partiell interimsöversyn inletts gällande antidumpningsåtgärder som tillämpas på
import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa (KN-nummer ex 8427 90 00 och ex 8431 20 00, Taric-nummer 8427 90
00 10 och 8431 20 00 10) med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT C 308, 19.12.2007).

Ändring (gällande företag) av antidumpningstullen vid import av vissa tegelstenar av magnesia med
ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1536/2007 (EUT nr L 337, 21.12.2007) inleds en översyn avseende en ny
exportör i syfte att fastställa om import av tegelstenar av magnesia med ursprung i Folkrepubliken Kina, vilka klassificeras
enligt KN-nummer ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 och ex 6815 99 90 (Taric-nummer 6815 91 00 10,6815 99 10 20 och 6815
99 90 20) och tillverkas och säljs för export till gemenskapen av Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd (Taric-
tilläggsnummer A 853), ska omfattas av den antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 1659/2005.

Medlemsstaternas tullmyndigheter uppmanas att i nio månaders tid vidta lämpliga åtgärder för att registrera ovan nämnda
import.

Mera information: Upi Talsi, tfn 020 492 2288

RAS/UTa, 207/010/21.12.2007



TMD nr 211/2007

Tullkvot för vermouth
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 1518/2007 om öppnande och förvaltning av en
autonom tullkvot för vermouth (EUT L 335/20.12.2007). Förordningen trädde i kraft den 21 december 2007 och tillämpas
från den 1 januari 2007.

Genom förordningen öppnas en årlig tullkvot (löpnummer 09.0098) på 13 810 hl (erga omnes)

för fri omsättning i gemenskapen av vermouth och annat vin av färska druvor smaksatt med växter eller aromatiska ämnen på
kärl rymmande mer än 2 liter och med en verklig alkoholhalt på högst 18 volymprocent, under KN-nummer 2205 90 10 och
med en tullsats på 7 euro/hl inom kvoten.

Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning tulldeklarationer tas emot.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 17/787/27.12.2007
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