
TMD - Tullstyrelsens meddelanden 2008
Tullsuspensioner 1.1.2008

018/787/07 Tullkvoter för får, getter, fårkött och getkött
191/010/07 EDI-deklarantens självarkiveringstillstånd
210/010/07 Ändringar i brukstariffen
212/101/07 Lag 1292/2007 om ändring av bilskattelagen träder i kraft 1.1.2008
213/010/07 Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenkatur
214/010/07 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
215/010/07 Import med förmånsbehandling från AVS-stater fr.o.m. 1.1.2008
216/010/07 Kap Verde; GSP; övergångsperiod
217/010/07 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)
001/010/08 Europa-Medelhavstäckande ursprungskumulation
002/010/08 Ändringar i brukstariffen
003/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
004/010/08 Kraven vid import av förpackningsmaterial av trä ändras 1.1.2008
005/010/08 AVS-marknadstillrädesförordning fr.o.m. 1.1.2008
007/010/08 Autonoma tuillkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
008/010/08 Ingångsprissystemet för frukt och grönsaker
009/010/08 Ändringar till omräkningskurser i januari 2008
010/010/08 Kompensationsränta i januari 2008
011/010/08 Avtal med Montenegro
013/010/08 Ändringar till omräkningskurser i januari 2008
014/010/08 Omräkningskurser för valuta i februari 2008
015/010/08 Tullförmåner för Moldavien fr.o.m. 1.3.2008
016/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
018/010/08 Antidumpningsåtgärder
019/010/08 Ursprung; Gemenskapsinterna leverantörsdeklarationer
020/010/08 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)
022/010/08 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)
023/010/08 Ändring till omräkningskurser i februari 2008
024/010/08 Antidumpningsåtgärder
025/010/08 Kompensationsränta i februari 2008
026/010/08 ECS-export som blivit utan utförselbekräftelse
027/010/08 Meddelande till importörer; import av textilprodukter från Bangladesh
028/010/08 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
029/010/08 Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenkatur
030/010/08 Ändringarna av CITES-verkställighetsförordningen träder i kraft 25.2.2008
031/010/08 Ändring till omräkningskurser i februari 2008
032/010/08 Omräkningskurser för valuta i mars 2008
033/010/08 Antidumpningsåtgärder
034/010/08 Uppvisande av exportlicens vid ansökan om importlicens för kinesiska textil- och beklädnadsvaror
035/010/08 Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenkatur
036/010/08 Ändringar i brukstariffen
037/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
038/010/08 Meddelande till importörer; import med förmånsbehandling från Montenegro
040/010/08 Kontroll av genetiskt modifierat ris LLRice601- ändrade krav gällande dokument
041/010/08 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
042/010/08 E-postadressen för reservsystemet vid transiteringsförfarandet tas ut bruk 12.3.2008
043/010/08 Ändringar till omräkningskurser i mars 2008
044/010/08 Kompensationsränta i mars 2008
045/010/08 Antidumpningsåtgärder
046/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
047/010/08 Ändringar i brukstariffen
048/010/08 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)
049/010/08 Tullkvot för livsmedelsberedningar från Island
050/010/08 Tullkvot för viner med ursprung i Montenegro



051/010/08 Tullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Moldavien
052/010/08 Tullkvoter för margarin, etylalkohol samt pip- och cigarettobak med ursprung i Norge
053/010/08 Det ömsesidiga avtalet med Bosnien och Hercegovina
057/010/08 Ändringar till omräkningskurser i mars 2008
058/010/08 Omräkningskurser för valuta i april 2008
060/010/08 Ändring till omräkningskurser i april 2008
061/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
062/010/08 Antidumpningsåtgärder
063/010/08 Antidumpningsåtgärder
064/010/08 Ändringar till omräkningskurser i april 2008
065/010/08 Tullstyrelsens beslut om ändring av beslutet av prissättning av företagsekonomiska prestationer
066/010/08 Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenkatur
067/010/08 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
068/010/08 Nya e-postadressser skall användas inom speditionens adb-förtullning vid export
069/010/08 Avtal med Makedonien
070/010/08 Tilläggstullar på vissa varor med ursprung i USA
071/010/08 Ändringar till omräkningskurser i april 2008
072/010/08 Kompensationsränta i april 2008
073/010/08 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
074/010/08 Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i april 2008
075/010/08 Omräkningskurser för valuta i maj 2008
076/010/08 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
077/010/08 Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (KN)
078/010/08 Lag 267/2008 om ändring av bilskattelagen träder i kraft 1.5.2008
079/010/08 Antidumpningsåtgärder
080/010/08 Ändringar till omräkningskurser i maj 2008
081/010/08 Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenkatur
082/010/08 Västra Balkan; Montenegro
083/010/08 Kompensationsränta i maj 2008
084/010/08 Antidumpningsåtgärder
085/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
086/010/08 Ändringar till omräkningskurser i maj 2008
087/010/08 Omräkningskurser för valuta i juni 2008
088/010/08 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
089/010/08 Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter somskall träda i kraft 1.7.2009
090/010/08 Gränsövergångsställen för fordon vid export till Ryssland
091/010/08 Ändringar i brukstariffen
092/010/08 Ändringar i brukstariffen
094/010/08 Preliminär antidumpningstull vid import av citronsyra med ursprung i KIna
095/010/08 Förklarande anmärkningar till kombinerade nomenkaturen
096/010/08 Antidumpningsåtgärder
097/010/08 Transiteringsreferensnumret ändrades 4.6.2008
098/010/08 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)
099/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
100/010/08 Kompensationsränta i juni 2008
101/010/08 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
102/010/08 Tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Montenegro
103/010/08 Ändring till omräkningskurser i juni 2008
104/010/08 Omräkningskurser för valuta i juli 2008
105/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
106/010/08 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)
107/010/08 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)
108/010/08 Ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter

för vissa jordbruks- och industriprodukter
109/010/08 Ändringar i brukstariffen
110/010/08 Antidumpningsåtgärder
111/010/08 Kontroll av genetiskt modifierat ris Bt63 - striktare importkrav
113/010/08 Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i juli 2008
114/010/08 Antidumpningsåtgärder
115/010/08 Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juli 2008



116/010/08 Antidumpningsåtgärder
117/010/08 Antidumpningsåtgärder
118/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
119/010/08 Antidumpningsåtgärder
120/010/08 Ändringar i Brukstariffen (THB II)
121/010/08 Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i juli 2008
122/010/08 Omräkningskurser för valuta i augusti 2008
123/010/08 Klassificering av varor i den kombinerade nomenklaturen
124/010/08 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
125/010/08 Tillägg till förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenkatur
126/010/08 Ändringar till omräkningskurser i augusti 2008
127/010/08 Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i

Ryssland; ändring gällande företag
128/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
129/010/08 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
130/010/08 Ändringar till omräkningskurser i augusti 2008
131/010/08 Tullkvoter - undantag från ursprungsreglerna för vissa produkter av tonfisk med ursprung i Mauritius
132/010/08 Tullkvoter - undantag från ursprungsreglerna för fiskeriprodukter från Kap Verde
133/010/08 Kompensationsränta i augusti 2008
134/010/08 Gemenskapens allmänna preferenssystem (GSP) fr.o.m. 1.1.2009
135/010/08 Tullkvot för bananer från Mexiko
136/010/08 Ändringar till omräkningskurser i augusti 2008
137/010/08 Omräkningskurser för valuta i september 2008
138/010/08 Tullkvoter - undantag från ursprungsreglerna för konserverad tonfisk med ursprung i Seychellerna
139/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
140/010/08 Klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
141/010/08 Kommissionens tillstånd till accisfrihet för biobrännolja
142/010/08 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)
143/010/08 Ändringar till omräkningskurser i september 2008
144/010/08 Kompensationsränta i september 2008
145/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
147/010/08 Antidumpningsåtgärder
148/010/08 Ändring till omräkningskurser i september 2008
149/010/08 Omräkningskurser för valuta i oktober 2008
150/010/08 Antidumpningsåtgärder
151/010/08 Tullkvoter - undantag från ursprungsreglerna för vissa produkter av tonfisk med ursprung i Madagaskar
152/010/08 Ändring till omräkningskurser i oktober 2008
153/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
154/010/08 Ändring av förordningen im import av thailändsk sockermajs
155/010/08 Ändring till omräkningskurser i oktober 2008
156/010/08 Antidumpningsåtgärder
157/010/08 Ändringar i brukstariffen
158/010/08 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
159/010/08 Ändringar till omräkningskurser i oktober 2008
160/010/08 Kompensationsränta i oktober 2008
161/010/08 Ändringar i tullfrihetsförordningen 1.12.2008
162/010/08 Ändringar till omräkningskurser i oktober 2008
163/010/08 Lag om ändring av 33 och 35 a § i bilskattelagen
164/010/08 Anvisning om varubeskrivning
165/010/08 Anvisning om lagring i tullager
166/010/08 Tullstyrelsens beslut om villkoren vid lagring i tullager
167/010/08 Tullstyrelsens beslut om varubeskrivningar i tulldeklarationer och lagerbokföring
168/010/08 Tullstyrelsens beslut om elektronisk deklarering vid export
169/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
170/010/08 Tullstyrelsens beslut om ändring av beslutet om att utvidga ibruktagandet av det datoriserade

transiteringssystemet samt om ändring av beslutet om tillämpningen av förenklade transiteringsförfaranden
171/010/08 Ändringar till omräkningskurser i oktober 2008
172/010/08 Omräkningskurser för valuta i november 2008
173/010/08 Ändringar i brukstariffen
174/010/08 Kommissionen förordning om klassificering av vissa varor i Taric



175/010/08 Tillägg till förklarande anmärkningar i Kombinerade nomenkaturen
176/010/08 Kommissionens förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
177/010/08 ATA-carnet gäller i Montenegro fr.o.m. 1.12.2008
178/010/08 Ändringar till omräkningskurser i november 2008
179/010/08 Gemenskapens allmänna preferenssystem (GSP) fr.o.m. 1.1.2009
180/010/08 Tullkvoter - undantag från ursprungsreglerna för garn från Swaziland
181/010/08 Ändringar i exportförfaranden fr.o.m. 4.11.2008
182/010/08 Temporär anvisning om angivande av varukoder som omfattas av exportrestriktioner (s.k. negationskoder)
183/010/08 Avtal med Kroatien
184/010/08 Ändringar till omräkningskurser i november 2008
185/010/08 Antidumpningsåtgärder
186/010/08 Anteckningarna i import- och expoorttillstånd för narkotika
187/010/08 Ändringar till omräkningskurser i november 2008
188/010/08 Kompensationsränta i november 2008
189/010/08 Finlands Banks meddelande om referensräntä
190/010/08 Antidumpningsåtgärder
191/010/08 Ändringar i tullfrihetsförordningens bestämmelser gällande resandeinförsel och försändelser av ringa värde

samt ändringar i nationella beskattningslagar och tullagen 1.12.2008
192/010/08 Varubeskrivningar i summariska deklarationer och i tullkdeklarationer fr.o.m. 1.7.2009
193/010/08 Ändring av Tullstyrelsens beslut om tullvägar och allmänna trafikplatser
194/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
195/010/08 Ändringar i brukstariffen
196/010/08 Ändringar till omräkningskurser i november 2008
197/010/08 Omräkningskurser för valuta i december 2008
198/010/08 Kommissionen förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
199/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
200/010/08 Ändringar i brukstariffen
201/010/08 Kommissionen förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
202/010/08 Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)
203/010/08 Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
204/010/08 Ändring till omräkningskurser i december 2008
207/010/08 Utjämningsåtgärder
208/010/08 Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. i bilskattelagen OBS! En bilaga har lagts till 15.12.2008
209/010/08 Tullkvoter - undantag från ursprungsreglerna för tonfiskfiléer från Kenya
210/010/08 Antidumpningsåtgärder
211/010/08 Upphävande av gamla hem- och periodförtullningstillstånd samt speditionsfirmors adb-tillstånd vid export
212/010/08 Ändringar till omräkningskurser i december 2008
213/010/08 Kommissionen förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen
214/010/08 Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
215/010/08 Autonoma importkvoter för textil- och beklädnadsprodukter från Nordkorea år 2009
217/010/08 Tullstyrelsens beslut om varubeskrivningar i tulldeklarationer och lagerbokföring; ändring av

ikraftträdandedagen
218/010/08 TIR-uppgifterna till Tullen elektroniskt fr.o.m. 1.1.2009
219/010/08 Zambia omfattas nu av marknadstillträdesförordningen
220/010/08 De mest efterfrågade prisklasserna för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt

beskattningsvärden enligt lagen om påförande av accis för tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel
221/010/08 Tillägg till förklarande anmärkningar i Kombinerade nomenkaturen
222/010/08 Förteckningen över varor som medför ökad risk för bedrägeri (bilaga 44 C i tillämpningskodexen) fr.o.m.

1.1.2009
223/010/08 Ändringar i tillämpningskodexen gällande enhetstillstånd och nationella tillstånd till förenklade förfaranden

fr.o.m. 1.1.2009
224/010/08 Kravet på importlicens för kinesiska textil- och beklädnadsprodukter upphör 31.12.2008
225/010/08 Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som skall träda i kraft 1.1.2010
226/010/08 Kompensationsränta i december 2008
227/010/08 Tullstyrelsens beslut om vissa tullkontor
228/010/08 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift (750/2008)

och regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om
farledsavgift

229/010/08 GSP+-länderna fr.o.m. 1.1.2009
230/010/08 Tullstyrelsens beslut om anmälan om farledsavgift och förhandsanmälan



231/010/08 Undantag från ursprungsreglerna - tullkvoter; Laos, Kambodja och Nepal
232/010/08 NCTS-TIR -reservförfarande fr.o.m. 1.1.2009
233/010/08 Höjning av accisåterbäringen som betalas till yrkesmässiga växthusodlare
234/010/08 Ändringar i brukstariffen
235/010/08 Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
236/010/08 Ändringar till omräkningskurser i december 2008



Tullsuspensioner 1.1.2008
Rådet har utfärdat förordning (EG) nr 1527/2007 av den 17 december 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 349, 31.12.2007 (http://eur-lex.europa.eu).
Förordningen tillämpas från den 1 januari 2008.

Mera information: Tarja Seesoja, tfn 020 492 2116

Tullstyrelsen, Tariffenheten/
Mirja Kivimäki/Tarja Seesoja, 2.1.2008



EDI-deklarantens självarkiveringstillstånd

Tullstyrelsen Föreskrift

Dnr
191/010/07

Datum
21.12.2007

Denna föreskrift upphäver föreskrift nr 13/010/06 av den 24.01.2006

Författningsgrund
Tullkodexen, artiklarna 61 b och 77.2
Tillämpningskodexen, artiklarna 222-224
Tullagen, 4 § 2 mom.
Arkivlagen (831/1994), 12 § 1 mom. och 13 §
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), 18 §
Bokföringslagen 8 § och 10 §

Giltighetstid
Tills vidare

Målgrupper
Regionalförvaltningen inom tullverket, varuhavare och ombud

1. Självarkiveringstillstånd

Tulldistriktet kan bevilja EDI-deklaranter tillstånd att själv arkivera de handlingar som behövts vid elektronisk
förtullning. Tulldistriktet beviljar tillståndet på ansökan.

Den som ansöker om tillstånd till självarkivering skall vara en EDI-deklarant. Tillståndet kan gälla självarkivering
antingen i pappersform eller i elektronisk form. Företaget kan sköta arkiveringen antingen centraliserat eller ute på de
olika verksamhetsställena. Vid centraliserad självarkivering omfattar tillståndet alla verksamhetsställen eller några av
verksamhetsställena.

Tillståndshavaren arkiverar handlingarna själv. Tillståndshavaren kan också på de villkor som tullen bestämmer och
nämner i tillståndet befullmäktiga något annat företag att ha hand om arkivering för tillståndshavarens vägnar. I båda
fallen är det tillståndshavaren som bär ansvaret för självarkiveringen.

2. Ansökan

Tillstånd till självarkivering söks med blankett 507s-07 eller 507r-07. Blanketten kan fyllas i och skrivas ut på Tullens
webbplats www.tulli.fi. Tillståndet söks hos det tulldistrikt där EDI-deklaranten är etablerad.

Företaget kan ansöka om ett självarkiveringstillstånd som gäller för ett visst verksamhetsställe eller om ett centraliserat
självarkiveringstillstånd. Det förstnämnda tillståndet söks hos det tulldistrikt inom vars område verksamhetsstället är
beläget. Ansökan om centraliserat självarkiveringstillstånd skickas till det tulldistrikt inom vars område det
verksamhetsställe finns som har hand om självarkiveringen för de övriga verksamhetsställena.

3. Förvaring av arkivmaterialet och handlingar som skall arkiveras

Företaget skall arkivera alla handlingar som behövs för tullklarering vid import: förtullningsbeslut, handlingar som
används för bestämning av tullvärdet samt handlingar som berättigar till eventuell förmånsbehandling.

Handlingarna kan förvaras som pappershandlingar eller på ett maskinläsbart datamedium enligt bokföringslagen, dvs. i
ett elektroniskt arkiv . Man skall dock i pappersform alltid förvara originalexemplaren av ursprungsintyg, av fakturor



som innefattar en ursprungsdeklaration samt av handlingar som berättigar till tillstånds- eller förmånsbehandling och som
är bestyrkta med en myndighets underskrift, stämpel eller på annat motsvarande sätt. Undantag utgör en
fakturadeklaration upprättad av en godkänd exportör som kan förvaras i elektronisk form.

Företaget skall arkivera import- och förtullningshandlingarna så att handlingarnas tillförlitlighet, autenticitet, integritet,
användbarhet och beviskraft bibehålls. Företaget skall också skydda och organisera sitt arkiv på ett behörigt sätt.

Om företaget har flera verksamhetsställen som agerar som EDI-deklarant, kan arkiveringen skötas centraliserat vid ett
verksamhetsställe. Centraliserad arkivering lämpar sig särskilt bra för elektronisk självarkivering.

Datasystemet som används vid självarkivering skall kunna granskas av Tullen på det tulldistrikts område som beviljat
tillståndet. Handlingarna skall gå att hittas i datasystemet med förtullningsbeslutets referensuppgifter (t.ex.
förtullningsnummer eller kundens egen tilläggsreferens). Uppgifterna skall omfattas av en regelbunden automatisk
säkerhetskopiering.

4. Ställande av handlingar till Tullens förfogande

Tullmyndigheten skall vid behov utan hinder och onödigt dröjsmål kunna granska handlingarna. Handlingarna skall
kunna tas fram i läsbar form och skrivas ut på papper. Tillståndshavaren skall på begäran utan dröjsmål inlämna sina
självarkiverade handlingar som pappersutskrift till Tullen i den ordning som bestäms i punkt 9 i Tullstyrelsens beslut
218/010/03 (TMD 274/2003): förtullningsbeslut, faktura, ursprungsintyg och andra förmånsberättigande handlingar.

Om ett företag med självarkiveringstillstånd slutar med sin verksamhet eller går i konkurs skall företaget på egen
bekostnad överföra arkiveringsmaterialet i pappersform till Tullen för arkivering. På motsvarande sätt om det företag till
vilket arkiveringen enligt uppdrag har överförts slutar med sin verksamhet eller går i konkurs, skall företaget på egen
bekostnad överföra arkiveringsmaterialet i pappersform till Tullen. Tullen skall omedelbart underrättas om ändringen.

Om självarkiveringstillståndet upphävs t.ex. på grund av att självarkiveringen inte skötts på ett behörigt sätt, skall
företaget på egen bekostnad överföra arkiveringsmaterialet i pappersform till Tullen för arkivering.

5. Förvaring av förtullningshandlingar

Förtullningshandlingar som arkiveras skall förvaras av EDI-deklaranten i sex år efter utgången av det kalenderår under
vilket förtullningsbeslutet fattades. Därefter skall uppgifterna förstöras.

6. Övriga arkiveringsregler

Utöver denna föreskrift skall man iaktta det som i övrigt bestämts om förvaring av handlingar och uppgifter.

7. Påföljder för överträdelse

Tullen övervakar att arkiveringen sker på ett behörigt sätt. Om Tullen konstaterar att handlingarna hotas bli förstörda
och skadade i de arkiveringsutrymmen som används, skall tillståndshavaren tillställa Tullen en utredning om de åtgärder
som vidtagits för att rätta till saken.

Om företaget bryter mot villkoren i självarkiveringstillståndet och inte till exempel lämnar in de av Tullen begärda
handlingarna inom utsatt tid, kan Tullen påföra felavgift eller återkalla tillståndet för viss tid eller permanent.

TE/JS, 191/010/07



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Förteckning över landgrupper

Ny landgruppskod
gäller fr.o.m. 1.1.2008:
1032 EPA Ekonomiska partnerskapsavtalen

Följande länder hör till landgruppen 1032:

AG Antigua och Barbuda

BB Barbados

BI Burundi

BS Bahama

BW Botswana

BZ Belize

CI Elfenbenskusten

DM Dominica

DO Dominikanska 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

Nya varukoder

gäller fr.o.m. 1.1.20078:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

1702 30 50 10 - - - - Innehållande minst 99
viktprocent druvsocker

26,8 eur/100 kg
 

1, 3, 5Fotnotsförteckning



Nya fotnoter

gäller fr.o.m. 12.12.2007:
CD 993
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras ett transportdokument och ett varucertifikat EUR 1 utfärdade i
enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 1455/2007 (EGT L 335).

gäller 1.1.2008 - 31.3.2008:
CD 521
Övergång till fri omsättning för varor som avsänts före den 1 januari 2008 får ske mot uppvisande av ett importtillstånd
som utfärdats av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat på grundval av en exportlicens som utfärdats av de
behöriga myndigheterna i ett exportland.
När det gäller varor som avsänts efter den 31 december 2007 krävs det inte något importtillstånd. Dock krävs det ett
konossement som visar att varorna avsänts efter den 31 december 2007.

gäller fr.o.m. 1.1.2008:
CD 529
Behörighet att utnyttja denna kvot skall förutsätta att ett ursprungsintyg föreläggs, utfärdat av de behöriga
myndigheterna i Thailand i enlighet med artiklarna 55 - 65 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Textändring

gäller fr.o.m. 17.11.2007:
CD 342
För övergång till fri omsättning erfordras att ett ursprungsintyg samt ett importtillstånd uppvisas, som utfärdats i enlighet
med Rådets förordning (EG) nr 1342/2007 (EGT L 300).

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, 210/010/20.12.2007



Lag 1292/2007 om ändring av bilskattelagen träder i
kraft 1.1.2008
Genom lagen ändras sättet att fastställa skattesatsen för personbilar så att skatten efter lagändringen fastställs på basis av
bilens specifika koldioxidutsläpp. För bilar utan uppgift om utsläppet uppbärs skatten utifrån en beräknad
utsläppsuppgift som fastställs enligt bilens totalmassa och drivkraft.

Genom lagen ändras också skattesatserna för så kallade lätta bussar med en egenmassa understigande 1 875 kilogram.
Lagändringen berör inte beskattningen av motorcyklar eller paketbilar. 

Lagen tillämpas på beskattningar som blir anhängiga den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Skatt på personbilar

Till bilskattelagen fogas en ny 5 a § med bestämmelser om hur skatten på personbilar bestäms.

Skatt enligt bilens specifika koldioxidutsläpp

Enligt 1 momentet i lagrummet är skatten på personbilar med en egenmassa understigande 4 500 kilogram den
procentuella andel av bilens beskattningsvärde som framgår av skattetabellen i bilagan till lagen. Skattesatsen bestäms
utifrån de koldioxidutsläpp vid blandad körning som har införts eller borde införas i fordonstrafikregistret som tekniska
uppgifter om bilen.

Inom beskattningen används som utsläppsuppgift i första hand det koldioxidutsläpp som tillverkaren i samband med
EG-typgodkännande av en bil uppgett att motsvarar bilens förbrukning vid blandad stads- och landsvägskörning mätt
enligt gemenskapens lagstiftning.

Inom beskattningen bestäms skattegrunden i första hand på basis av bilens specifika koldioxidutsläpp som har införts
eller borde införas i fordonstrafikregistret som tekniska uppgifter om bilen. Uppgiften om utsläpp skall införas i
fordonstrafikregistret enligt direktiv 1999/100/EG eller enligt senare gemenskapslagstiftning som ersätter direktivet.
Enligt artikel 2.3. i direktivet skall utsläppsuppgiften anges i registret
- om bilen första gången tagits i bruk den 1 januari 2002 eller därefter
eller
- om bilen första gången tagits i bruk den 1 januari 2001 eller därefter och dess totalmassa är högst 2 500 kilogram.

Skatt enligt beräknad utsläppsuppgift

Om inga utsläppsuppgifter enligt 5 a § 1 mom. i bilskattelagen finns tillgängliga för en personbil bestäms skattesatsen
enligt skattetabellen i bilagan till lagen på basis av beräknade koldioxidutsläpp motsvarande bilens totalmassa och
drivkraft.

Bilens skattesats bestäms i första hand enligt beräknade utsläppsuppgifter i följande situationer:
- bilen har första gången tagits i bruk före den 1 januari 2001
- bilen har första gången tagits i bruk före den 1 januari 2002 och dess totalmassa överstiger 2 500 kilogram.
- bilen har tagits i bruk vid någon annan tidpunkt och det finns inga uppgifter om bilens utsläpp som skulle ha fastställts
enligt gemenskapsbestämmelser (t.ex. nya fordon som tillverkats i små serier samt enskilda bilar som tillverkats utanför
Europeiska gemenskapen och som inte berörs av förfarandet med EG-typgodkännande eller av
gemenskapsbestämmelser om mätning av utsläpp).

Dessutom finns det i lagen en särskild bestämmelse om effektiva men lätta bilar av typen sportbil. Dessa bilars
beräknade koldioxidutsläpp höjs genom att de multipliceras med 1,5, om kvoten av bilens effekt (kW) och totalmassa
(kg) är 0,15 eller större. Mängden koldioxidutsläpp avrundas till hela gram.

Den skattskyldiges utredning om bilens specifika koldioxidutsläpp

Om en bils skattesats fastställs enligt bilens beräknade utsläpp, kan den skattskyldige lägga fram utredning om bilens
verkliga koldioxidutsläpp. Utredningen skall läggas fram när skattedeklarationen görs i samband med den första



beskattningen.

För att uppgiften om bilens utsläpp skall kunna användas vid beskattningen skall den ha fastställts i samband med
EG-typgodkännandet enligt kraven i kommissionens direktiv 93/116/EG om anpassning till den tekniska utvecklingen av
rådets direktiv 80/1268/EEG om motorfordons bränsleförbrukning eller i gemenskapens bestämmelser som ersätter
direktivet.

I praktiken kan utsläppsuppgiften användas vid beskattningen, om bilens typgodkännande utfärdats den 1 januari 1996
eller senare. Av den skattskyldiges utredning skall utöver utsläppsuppgiften också bilens typgodkännande-, variant- och
versionsnummer framgå. Som godtagbar utredning betraktas t.ex. ett intyg om överensstämmelse utfärdat av fordonets
tillverkare, annat intyg utfärdat av representanten för fordonets tillverkare eller ett utländskt registreringsintyg.

Därutöver kan den skattskyldige visa upp ett intyg om den mätning som gjorts på bilen. Mätningen skall ha gjorts enligt
kraven i sådan gemenskapslagstiftning som är i kraft vid tidpunkten för beskattningen.

Skatt på lätta bussar

Enligt bilskattelagens 6 § är skatten 26 procent av fordonets beskattningsvärde i fråga om bussar som beskattas som nytt
fordon eller som begagnat fordon tillverkat efter 2002 och som har en egenmassa understigande 1 875 kilogram.

Enligt bilskattelagens 6 a § används som skattesats i fråga om bussar som beskattas som begagnat fordon tillverkat före
2003 och som har en egenmassa understigande 1 875 kilogram i första hand den individuella skattesats som fastställs för
fordonsmodellen. Om ingen individuell skattesats fastställts, utgör skatten 26 procent av bilens beskattningsvärde.

RV/MJK/HRN, 212/010/27.12.2007

Bilaga: Skattetabell

Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

högst 591 högst 994 högst 60 10,0

592-600 995-1003 61 10,1

601-609 1004-1012 62 10,2

610-618 1013-1021 63 10,3

619-627 1022-1030 64 10,4

628-636 1031-1039 65 10,5

637-645 1040-1048 66 10,6

646-654 1049-1057 67 10,7

655-663 1058-1066 68 10,8



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

664-672 1067-1075 69 10,9

673-681 1076-1084 70 11,0

682-690 1085-1093 71 11,1

691-699 1094-1102 72 11,2

700-708 1103-1111 73 11,3

709-717 1112-1120 74 11,4

718-726 1121-1129 75 11,5

727-735 1130-1138 76 11,6

736-744 1139-1147 77 11,7

745-753 1148-1156 78 11,8

754-762 1157-1165 79 11,9

763-772 1166-1174 80 12,0

773-781 1175-1183 81 12,1

782-790 1184-1192 82 12,2

791-799 1193-1202 83 12,3

800-808 1203-1211 84 12,4

809-817 1212-1220 85 12,5

818-826 1221-1229 86 12,6

827-835 1230-1238 87 12,7



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

836-844 1239-1247 88 12,8

845-853 1248-1256 89 12,9

854-862 1257-1265 90 13,0

863-871 1266-1274 91 13,1

872-880 1275-1283 92 13,2

881-889 1284-1292 93 13,3

890-898 1293-1301 94 13,4

899-907 1302-1310 95 13,5

908-916 1311-1319 96 13,6

917-925 1320-1328 97 13,7

926-934 1329-1337 98 13,8

935-943 1338-1346 99 13,9

944-952 1347-1355 100 14,0

953-961 1356-1364 101 14,1

962-970 1365-1373 102 14,2

971-979 1374-1382 103 14,3

980-988 1383-1391 104 14,4

989-997 1392-1400 105 14,5

998-1006 1401-1409 106 14,6



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

1007-1015 1410-1418 107 14,7

1016-1024 1419-1427 108 14,8

1025-1033 1428-1436 109 14,9

1034-1042 1437-1445 110 15,0

1043-1051 1446-1454 111 15,1

1052-1060 1455-1463 112 15,2

1061-1069 1464-1472 113 15,3

1070-1078 1473-1481 114 15,4

1079-1087 1482-1490 115 15,5

1088-1096 1491-1499 116 15,6

1097-1105 1500-1508 117 15,7

1106-1114 1509-1517 118 15,8

1115-1123 1518-1526 119 15,9

1124-1132 1527-1535 120 16,0

1133-1141 1536-1544 121 16,1

1142-1150 1545-1553 122 16,2

1151-1159 1554-1562 123 16,3

1160-1168 1563-1571 124 16,4

1169-1177 1572-1580 125 16,5



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

1178-1186 1581-1589 126 16,6

1187-1195 1590-1598 127 16,7

1196-1204 1599-1607 128 16,8

1205-1213 1608-1616 129 16,9

1214-1222 1617-1625 130 17,0

1223-1231 1626-1634 131 17,1

1232-1240 1635-1643 132 17,2

1241-1249 1644-1652 133 17,3

1250-1258 1653-1661 134 17,4

1259-1267 1662-1670 135 17,5

1268-1276 1671-1679 136 17,6

1277-1285 1680-1688 137 17,7

1286-1295 1689-1697 138 17,8

1296-1304 1698-1706 139 17,9

1305-1313 1707-1715 140 18,0

1314-1322 1716-1725 141 18,1

1323-1331 1726-1734 142 18,2

1332-1340 1735-1743 143 18,3

1341-1349 1744-1752 144 18,4



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

1350-1358 1753-1761 145 18,5

1359-1367 1762-1770 146 18,6

1368-1376 1771-1779 147 18,7

1377-1385 1780-1788 148 18,8

1386-1394 1789-1797 149 18,9

1395-1403 1798-1806 150 19,0

1404-1412 1807-1815 151 19,1

1413-1421 1816-1824 152 19,2

1422-1430 1825-1833 153 19,3

1431-1439 1834-1842 154 19,4

1440-1448 1843-1851 155 19,5

1449-1457 1852-1860 156 19,6

1458-1466 1861-1869 157 19,7

1467-1475 1870-1878 158 19,8

1476-1484 1879-1887 159 19,9

1485-1493 1888-1896 160 20,0

1494-1502 1897-1905 161 20,1

1503-1511 1906-1914 162 20,2

1512-1520 1915-1923 163 20,3



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

1521-1529 1924-1932 164 20,4

1530-1538 1933-1941 165 20,5

1539-1547 1942-1950 166 20,6

1548-1556 1951-1959 167 20,7

1557-1565 1960-1968 168 20,8

1566-1574 1969-1977 169 20,9

1575-1583 1978-1986 170 21,0

1584-1592 1987-1995 171 21,1

1593-1601 1996-2004 172 21,2

1602-1610 2005-2013 173 21,3

1611-1619 2014-2022 174 21,4

1620-1628 2023-2031 175 21,5

1629-1637 2032-2040 176 21,6

1638-1646 2041-2049 177 21,7

1647-1655 2050-2058 178 21,8

1656-1664 2059-2067 179 21,9

1665-1673 2068-2076 180 22,0

1674-1682 2077-2085 181 22,1

1683-1691 2086-2094 182 22,2



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

1692-1700 2095-2103 183 22,3

1701-1709 2104-2112 184 22,4

1710-1718 2113-2121 185 22,5

1719-1727 2122-2130 186 22,6

1728-1736 2131-2139 187 22,7

1737-1745 2140-2148 188 22,8

1746-1754 2149-2157 189 22,9

1755-1763 2158-2166 190 23,0

1764-1772 2167-2175 191 23,1

1773-1781 2176-2184 192 23,2

1782-1790 2185-2193 193 23,3

1791-1799 2194-2202 194 23,4

1800-1808 2203-2211 195 23,5

1809-1818 2212-2220 196 23,6

1819-1827 2221-2229 197 23,7

1828-1836 2230-2238 198 23,8

1837-1845 2239-2247 199 23,9

1846-1854 2248-2257 200 24,0

1855-1863 2258-2266 201 24,1



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

1864-1872 2267-2275 202 24,2

1873-1881 2276-2284 203 24,3

1882-1890 2285-2293 204 24,4

1891-1899 2294-2302 205 24,5

1900-1908 2303-2311 206 24,6

1909-1917 2312-2320 207 24,7

1918-1926 2321-2329 208 24,8

1927-1935 2330-2338 209 24,9

1936-1944 2339-2347 210 25,0

1945-1953 2348-2356 211 25,1

1954-1962 2357-2365 212 25,2

1963-1971 2366-2374 213 25,3

1972-1980 2375-2383 214 25,4

1981-1989 2384-2392 215 25,5

1990-1998 2393-2401 216 25,6

1999-2007 2402-2410 217 25,7

2008-2016 2411-2419 218 25,8

2017-2025 2420-2428 219 25,9

2026-2034 2429-2437 220 26,0



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

2035-2043 2438-2446 221 26,1

2044-2052 2447-2455 222 26,2

2053-2061 2456-2464 223 26,3

2062-2070 2465-2473 224 26,4

2071-2079 2474-2482 225 26,5

2080-2088 2483-2491 226 26,6

2089-2097 2492-2500 227 26,7

2098-2106 2501-2509 228 26,8

2107-2115 2510-2518 229 26,9

2116-2124 2519-2527 230 27,0

2125-2133 2528-2536 231 27,1

2134-2142 2537-2545 232 27,2

2143-2151 2546-2554 233 27,3

2152-2160 2555-2563 234 27,4

2161-2169 2564-2572 235 27,5

2170-2178 2573-2581 236 27,6

2179-2187 2582-2590 237 27,7

2188-2196 2591-2599 238 27,8

2197-2205 2600-2608 239 27,9



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

2206-2214 2609-2617 240 28,0

2215-2223 2618-2626 241 28,1

2224-2232 2627-2635 242 28,2

2233-2241 2636-2644 243 28,3

2242-2250 2645-2653 244 28,4

2251-2259 2654-2662 245 28,5

2260-2268 2663-2671 246 28,6

2269-2277 2672-2680 247 28,7

2278-2286 2681-2689 248 28,8

2287-2295 2690-2698 249 28,9

2296-2304 2699-2707 250 29,0

2305-2313 2708-2716 251 29,1

2314-2322 2717-2725 252 29,2

2323-2331 2726-2734 253 29,3

2332-2340 2735-2743 254 29,4

2341-2350 2744-2752 255 29,5

2351-2359 2753-2761 256 29,6

2360-2368 2762-2770 257 29,7

2369-2377 2771-2780 258 29,8



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

2378-2386 2781-2789 259 29,9

2387-2395 2790-2798 260 30,0

2396-2404 2799-2807 261 30,1

2405-2413 2808-2816 262 30,2

2414-2422 2817-2825 263 30,3

2423-2431 2826-2834 264 30,4

2432-2440 2835-2843 265 30,5

2441-2449 2844-2852 266 30,6

2450-2458 2853-2861 267 30,7

2459-2467 2862-2870 268 30,8

2468-2476 2871-2879 269 30,9

2477-2485 2880-2888 270 31,0

2486-2494 2889-2897 271 31,1

2495-2503 2898-2906 272 31,2

2504-2512 2907-2915 273 31,3

2513-2521 2916-2924 274 31,4

2522-2530 2925-2933 275 31,5

2531-2539 2934-2942 276 31,6

2540-2548 2943-2951 277 31,7



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

2549-2557 2952-2960 278 31,8

2558-2566 2961-2969 279 31,9

2567-2575 2970-2978 280 32,0

2576-2584 2979-2987 281 32,1

2585-2593 2988-2996 282 32,2

2594-2602 2997-3005 283 32,3

2603-2611 3006-3014 284 32,4

2612-2620 3015-3023 285 32,5

2621-2629 3024-3032 286 32,6

2630-2638 3033-3041 287 32,7

2639-2647 3042-3050 288 32,8

2648-2656 3051-3059 289 32,9

2657-2665 3060-3068 290 33,0

2666-2674 3069-3077 291 33,1

2675-2683 3078-3086 292 33,2

2684-2692 3087-3095 293 33,3

2693-2701 3096-3104 294 33,4

2702-2710 3105-3113 295 33,5

2711-2719 3114-3122 296 33,6



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

2720-2728 3123-3131 297 33,7

2729-2737 3132-3140 298 33,8

2738-2746 3141-3149 299 33,9

2747-2755 3150-3158 300 34,0

2756-2764 3159-3167 301 34,1

2765-2773 3168-3176 302 34,2

2774-2782 3177-3185 303 34,3

2783-2791 3186-3194 304 34,4

2792-2800 3195-3203 305 34,5

2801-2809 3204-3212 306 34,6

2810-2818 3213-3221 307 34,7

2819-2827 3222-3230 308 34,8

2828-2836 3231-3239 309 34,9

2837-2845 3240-3248 310 35,0

2846-2854 3249-3257 311 35,1

2855-2863 3258-3266 312 35,2

2864-2873 3267-3275 313 35,3

2874-2882 3276-3284 314 35,4

2883-2891 3285-3293 315 35,5



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

2892-2900 3294-3302 316 35,6

2901-2909 3303-3312 317 35,7

2910-2918 3313-3321 318 35,8

2919-2927 3322-3330 319 35,9

2928-2936 3331-3339 320 36,0

2937-2945 3340-3348 321 36,1

2946-2954 3349-3357 322 36,2

2955-2963 3358-3366 323 36,3

2964-2972 3367-3375 324 36,4

2973-2981 3376-3384 325 36,5

2982-2990 3385-3393 326 36,6

2991-2999 3394-3402 327 36,7

3000-3008 3403-3411 328 36,8

3009-3017 3412-3420 329 36,9

3018-3026 3421-3429 330 37,0

3027-3035 3430-3438 331 37,1

3036-3044 3439-3447 332 37,2

3045-3053 3448-3456 333 37,3

3054-3062 3457-3465 334 37,4



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

3063-3071 3466-3474 335 37,5

3072-3080 3475-3483 336 37,6

3081-3089 3484-3492 337 37,7

3090-3098 3493-3501 338 37,8

3099-3107 3502-3510 339 37,9

3108-3116 3511-3519 340 38,0

3117-3125 3520-3528 341 38,1

3126-3134 3529-3537 342 38,2

3135-3143 3538-3546 343 38,3

3144-3152 3547-3555 344 38,4

3153-3161 3556-3564 345 38,5

3162-3170 3565-3573 346 38,6

3171-3179 3574-3582 347 38,7

3180-3188 3583-3591 348 38,8

3189-3197 3592-3600 349 38,9

3198-3206 3601-3609 350 39,0

3207-3215 3610-3618 351 39,1

3216-3224 3619-3627 352 39,2

3225-3233 3628-3636 353 39,3



Fordonets totalmassa (kg) Fordonets
CO2- utsläpp (g/km)

Skattesats

Drivkraft annan
än dieselolja

Drivkraft dieselolja

3234-3242 3637-3645 354 39,4

3243-3251 3646-3654 355 39,5

3252-3260 3655-3663 356 39,6

3261-3269 3664-3672 357 39,7

3270-3278 3673-3681 358 39,8

3279-3287 3682-3690 359 39,9

3288 eller mera 3691 eller mera 360 eller mera 40,0



Förklarande anmärkningar till Europeiska
gemenskapernas kombinerade nomenklatur (KN)
Kommissionen har den 8 december 2007 publicerat ett tillkännagivande (2007/C 296/02) i nr C 296 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, 213/010/27.12.2007

Bilaga: EUT C 296, 8.12.2007, s. 4



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 1417/2007, 28.11.2007, (EUT nr L 316/2007) (bilaga 1),
(EG) nr 1439/2007, 5.12.2007, (EUT nr L 322/2007) (bilaga 2),
(EG) nr 1440/2007, 5.12.2007, (EUT nr L 322/2007) (bilaga 3) och
(EG) nr 1452/2007, 7.12.2007, (EUT nr L 325/2007) (bilaga 4).

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

bilaga 1: den 24 december 2007 eller därefter.
bilaga 2: den 27 december 2007 eller därefter.
bilaga 3: den 27 december 2007 eller därefter.
bilaga 4: den 31 december 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, 214/010/27.12.2007



Import med förmånsbehandling från AVS-stater fr.o.m.
1.1.2008
Giltighetstiden för handelsordningen enligt AVS-EG-partnerskapsavtalet (s.k. Cotonouavtal) går ut i slutet av 2007.
Denna handelsordning ersätts fr.o.m. den 1 januari 2008 av tillfälliga tullförmånsarrangemang som emellertid omfattar
bara en del av AVS-staterna. De AVS-stater som står utanför dessa tillfälliga arrangemang omfattas fr.o.m. den 1 januari
2008 endast av gemenskapens system med allmänna tullförmåner (GSP).

Kommissionen har meddelat följande om konsekvenserna av utgången av giltighetstiden för AVS-EG-
partnerskapsavtalet och om de ordningar som tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2008:

1. Utgång av giltighetstiden för AVS-EG-partnerskapsavtalet

- beviljandet av förmånsbehandling med stöd av Cotonouavtalet upphör den 31 december 2007;

- kommissionen förhandlar som bäst om nya handelsordningar med AVS-stater med avsikt att skapa regionala
ekonomiska partnerskapsavtal (Economic Partnership Agreements, EPA);

- det finns också sådana AVS-stater eller -regioner med vilka man före den 1 januari 2008 inte kommit fram till ett avtal
enligt WTO-reglerna. Med sådana AVS-stater tillämpas GSP-systemet. Alla AVS-stater är även annars GSP-länder om
de ordnat med sådant administrativt myndighetssamarbete som förutsätts av GSP-systemet.

2. Nya ordningar fr.o.m. 1.1.2008

Om ett nytt regionalt ekonomiskt partnerskapsavtal (EPA) inte slutgiltigt undertecknats senast den 31 december 2007,
tillämpas en temporär förordning om marknadstillträde (Market Access Regulation – MAR) på sådana AVS-stater som
redan preliminärt fastställt det nya avtalet. Den temporära förordningen om marknadstillträde gör det möjligt att tillämpa
reviderade ursprungsregler.

För närvarande har 35 AVS-stater preliminärt fastställt det nya avtalet. Förordningen om marknadstillträde tillämpas
fr.o.m. den 1 januari 2008 på dessa stater (bilaga I nedan.) Genom förordningen beviljas ensidigt tullfritt/kvotfritt
tillträde till gemenskapens marknad (Rådets förordning (EG) nr 1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). I förordningens
bilaga II finns reviderade ursprungsregler (Cotonou + förbättringar).

Alla andra AVS-stater som tillhör Cotonouavtalet omfattas av GSP-systemet, inkl. den särskilda ordningen för de minst
utvecklade länderna (EBA) tills annat meddelas.

3. Godkännande av ursprungsintyg, övergångsordningar

Produkter som har ursprung i AVS-stater och som ingår i den temporära förordningen om
marknadstillträde

Ursprungsreglerna i marknadstillträdesförordningen är likadana som i Cotonouavtalet med undantag av förbättringar i
vissa produktområden. I förordningen finns övergångsbestä¤mmelser för ursprungsintyg (art. 39 i bilaga II):

a) Om ursprungsprodukterna överlåtits till fri omsättning i gemenskapen utan varucertifikat EUR.1 innan förordningen
om marknadstillträde trätt i kraft, kan ett varucertifikat EUR.1 som fastställts i enlighet med Cotonouavtalets
ursprungsregler (art. 15) godkännas i 10 månaders tid efter förordningens ikraftträdande. 

b) För produkter som den dag då marknadstillträdesförordningen träder i kraft antingen befinner sig under transport eller
i gemenskapen i tillfällig lagring i tullager eller i friområden kan ett varucertifikat EUR.1, utfärdat i efterhand av
exportlandets tullmyndigheter, inom tio månader efter ovan nämnda tidpunkt uppvisas för importlandets tullmyndigheter
tillsammans med handlingar som visar att varorna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 12.

Produkter som inte omfattas av marknadstillträdesförordningen och som den 1 januari 2008
eller därefter exporterats från en AVS-stat



Detta gäller AVS-stater som inte nämns i bilaga I till förordningen om marknadstillträde. Dessa stater beviljas
tullförmåner endast enligt GSP-systemet.

För produkterna skall ett ursprungsintyg enligt GSP-systemet visas upp (A-ursprungsintyg, dvs. Form A eller
fakturadeklaration upprättad av exportören för försändelser värda under 6 000 euro).

Produkter som inte omfattas av förordningen om marknadstillträde och som före den 31
december 2007 exporterats från en AVS-stat och överlåtits i gemenskapen till fri omsättning den
1 januari 2008 eller därefter

Ett varucertifikat EUR.1 (eller en fakturadeklaration som upprättats enligt Cotonouavtalet) är inte längre giltigt och skall
avvisas. Importörerna skall dock informeras om att exportören kan be behöriga myndigheter bestyrka ett ursprungsintyg
A (Form A) i efterhand med stöd av särskilda omständigheter. En förutsättning är dock att villkoren i ursprungsreglerna
enligt GSP-systemet uppfylls.

4. Kontroll av ursprung

Ursprung enligt förordningen om marknadstillträde

Beakta att alla AVS-kumulationsalternativ inte längre är möjliga eftersom olika bestämmelser tillämpas. Full kumulation
och diagonal kumulation kan tillämpas mellan de AVS-stater som får tullförmåner enligt förordningen om
marknadstillträde (staterna i bilaga I). Kumulationen med ULT-gruppen (artikel 6) är möjlig om ursprungsreglerna i
bilaga II till förordningen tillämpas.

Ursprung enligt GSP-systemet

Ursprungsreglerna i Cotonouavtalet och GSP-systemet skiljer sig något från varandra (kumulation, regel om tolerans,
förteckning över otillräckliga åtgärder, krav gällande fartyg som idkar fiske utanför territorialvatten). Därför är det
möjligt att vissa produkter är ursprungsprodukter enligt Cotonouavtalet men inte enligt GSP-systemet.

Myndigheter och aktörer i många AVS-stater är inte vana vid att tillämpa GSP-systemet. Myndigheterna har påmints om
att de måste uppfylla de krav på administrativt samarbete som förutsätts av GSP-systemet. GSP-förmåner kan inte
beviljas förrän förmånsländerna tillställt kommissionen uppgifter om sina behöriga myndigheter och de stämplar dessa
använder vid bestyrkande av ursprungsintyg.

På Tullens webbplats () finns en förteckning på finska över de förmånsländer som inte meddelat kommissionen
uppgifterna om sina myndigheter för någon preferensordnings del.

5. Kommande ändringar

Genast när någon AVS-stat slutit ett WTO-förenligt avtal, ändras bilaga I i förordningen om marknadstillträde.

Staterna ingår i förordningen om marknadstillträde tills formaliteterna för att ingå ett EPA-avtal slutförts. Därefter
omfattas staten av den nya ordningen. Det finns ingen tidsgräns för förordningen om marknadstillträde.

6. TARIC; förmånsbehandling på nätet

Ändringarna som träder i kraft den 1 januari 2008 har redan förts in i TARIC-systemet. Produkter med ursprung i de
stater som ingår i förordningen om marknadstillträde beviljas fr.o.m. den 1 januari 2008 EPA-behandling enligt Taric
(t.ex. Jamaica).

Meddelande till gemenskapsaktörer

Kommissionen har publicerat ett meddelande till gemenskapsaktörer som importerar produkter med ursprung i
AVS-staterna (EUT C 275, 16.11.2007). 

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.



SL/LL, 215/010/28.12.2007

 

Bilaga 1: Stater som ingår i förordningen om marknadstillträde
1.1.2008

Landgruppskod EPA

ISO-landkod Ursprungsland Kod för
landklassificering

AG Antigua och Barbuda 459

BB Barbados 469

BI Burundi 328

BS Bahama 453

BW Botswana 391

BZ Belize 421

CI Elfenbenskusten 272

CM Kamerun 302

DM Dominica 460

DO Dominikanska republiken 456

FJ Fiji 815

GD Grenada 473

GH Ghana 276

GY Guyana 488

HT Haiti 452

JM Jamaica 464



KE Kenya 346

KM Komorerna 375

KN Saint Kitts och Nevis 449

LC St. Lucia 465

LS Lesotho 395

MG Madagaskar 370

MU Mauritius 373

MZ Mocambique 366

NA Namibia 389

PG Papua Nya Guinea 801

RW Rwanda 324

SC Seychellerna 355

SR Surinam 492

SZ Swaziland 393

TT Trinidad och Tobago 472

TZ Tanzania 352

UG Uganda 350

VC Saint Vincent och Grenadinerna 467

ZW Zimbabwe 382



Kap Verde, GSP, övergångsperiod
Kap Verde kommer fr.o.m. den 1 januari 2011 inte längre att omfattas av den särskilda ordningen för de minst
utvecklade länderna (”alla utom vapen”) enligt GSP-systemet (Kommissionens förordning 1547/2007, EUT L 337,
21.12.2007, s. 70).

Förenta Nationerna avförde Kap Verde från förteckningen över de minst utvecklade länderna den 1 januari 2008. För
landet har en övergångsperiod på tre år fastställts för att avskaffa de tullförmåner som beviljats enligt den särskilda
GSP-ordningen. Med övergångsperioden mildras de eventuella negativa verkningar som kan orsakas av att
tullförmånerna avskaffas.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 216/010/28.12.2007



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, 90/2007,164/2007,182/2007 och 206/2007, görs följande tillägg.

Tullsystem

I kodförteckning 00127 Tullsystem görs följande tillägg. Koderna används i importdeklarationer.

1033 CARI 20080101 - 99999999 SV CARIFORUM

Till landgruppen 1033 hör följande länder:

AG Antigua och Barbuda

BB Barbados

BS Bahama

BZ Belize

DM Dominica

DO Dominikanska republiken

GD Grenada

GY Guyana

HT Haiti

JM Jamaica

KN Saint Kitts och Nevis

LC Saint Lucia

SR Surinam

TT Trinidad och Tobago

VC Saint Vincent och Grenadinerna



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, 217/010/31.12.2007



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 311, 21.12.2007).
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 Turkiet och EFTA-länderna sedan den 1
september 2007 i enlighet med tabellen nedan. Kol- och stålprodukterna omfattas emellertid inte av denna utvidgade
kumulation med Turkiet.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 1/010/2.1.2007



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Förteckning över landgrupper

Ny landgrupp
gäller fr.o.m. 1.1.2008:
1033 CARI , CARIFORUM
Landgruppen omfattar följande länder i Karibien:
AG Antigua och Barbuda, BB Barbados, BS Bahamas, BZ Belize, DM Dominica, DO Dominikanska rebubliken, GD
Grenada, GY Guyana, HT Haiti, JM Jamaica, KN Saint Kitts och Nevis, LC St. Lucia, SR Surinam, TT Trinidad och
Tobago, VC Saint Vincent och Grenadinerna.

Nya varukoder

gäller fr.o.m. 1.1.2008:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats; K; S

Extra
mängd-
enhet

Bilaga

0210 99 29 10 - - - - - - Av lamm 311,8 eur/100
kg

 1, 5

0210 99 29 90 - - - - - - Annat 311,8 eur/100
kg

 1, 5

0714 10 98 00 - - Andra:    
0714 10 98 10 - - - Pelletar av mjöl 9,5 eur/100 kg  1, 5
0714 10 98 90 - - - Andra 9,5 eur/100 kg  1, 5
2841 90 85 00 - - Andra:    
2841 90 85 10 - - - Litiumkobolt(III)oxid med en

kobolthalt på minst 59 %
5,5; S:0  1

2841 90 85 90 - - - Andra 5,5  1
2904 10 00 40 - - Natriumtoluen-4-sulfonat 5,5; S:0  1, 4, 5
2914 19 90 20 - - - - Heptan-2-on 5,5; S:0  1, 4, 5
2914 19 90 30 - - - - 3-Metylbutanon 5,5; S:0  1, 4, 5
2914 19 90 40 - - - - Pentan-2-on 5,5; S:0  1, 4, 5
2914 39 00 20 - - - Stearoylbensoylmetan 5,5; S:0  1, 4, 5
2914 39 00 30 - - - Bensofenon 5,5; S:0  1, 4, 5
2914 39 00 40 - - - 1,3-Difenylpropan-1,3-dion 5,5; S:0  1, 4, 5
2914 50 00 60 - - 2,2-Dimetoxi-2-fenylacetofenon 5,5; S:0  1, 4, 5
2914 50 00 70 - - 16 a,17a-Epoxi-3b-hydroxipregn-

5-en-20-on
5,5; S:0  1, 4, 5

2916 39 00 55 - - - 4-tert-butylbentsoesyra 6,5; S:0  1, 4, 5
2922 49 95 60 - - - - Etyl-4-dimetylaminobentsoat 6,5; S:0  1, 4, 5
2924 29 95 86 - - - - Antranilamid med en renhetsgrad

av minst 99,5 viktprocent
6,5; S:0  1, 4, 5

2930 20 00 00 - Tiokarbamater och ditiokarbamater:    
2930 20 00 10 - - Prosulfokarb (ISO) 6,5; S:0  1, 4, 5
2930 20 00 90 - - Andra 6,5  1, 4, 5
2930 90 85 66 - - - Difenylsulfid 6,5; S:0  1, 5
2930 90 85 67 - - - 3-Brommetyl-2-klor-

4(metylsulfonyl)bentsoesyra
6,5; S:0  1, 5

2930 90 85 68 - - - Kletodim (ISO) 6,5; S:0  1, 5
2930 90 85 69 - - - 2-Amino-4-metylsulfonyl-

N-metylanilin
6,5; S:0  1, 5

2930 90 85 71 - - - Trifenylsulfoniumklorid 6,5; S:0  1, 5
2933 79 00 30 - - - 5-Vinyi-2-pyrrolidon 6,5; S:0  1, 4, 5
2934 99 90 74 - - - - 2-Isopropyltioxanton 6,5; S:0  1, 4, 5



2934 99 90 78 - - - - 1,2,4-Tiadiaxol-3-ättiksyra-
5-[(etoxikarbo-nyl)amino]metylester

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

3204 17 00 30 - - - Färgämne C.I. Pigment Yellow 97 6,5; S:0  1
3204 20 00 00 - Syntetiska organiska produkter av

sådana slag som används som optiska
vitmedel:

   

3204 20 00 10 - - 2,5-Tiofendiylibis(5-tert-butyl-
1,3-bensoxazol)

6,0; S:0  1

3204 20 00 90 - - Andra 6,0  1
3208 90 19 75 - - - - Acenaftalensampolymer i

etyllaktatlösning
6,5; S:0  1

3208 90 91 00 - - - På basis av syntetiska polymerer:    
3208 90 91 10 - - - - Beredning baserad på

polyhydroxiamid innehållande
åtminstone derivat av naftokinonester
eller tosylat löst i y-butyrolakton
och/eller 2-metoxi-1-metyletylacetat

6,5; S:0  1

3208 90 91 90 - - - - Andra 6,5  1
3402 13 00 20 - - - Ytaktivt ämne, innehållande

1,4-dimetyl-1,4-bis(2-metylpropyl)-2-
butyn-1,4-diyleter, polymeriserat med
oxiran, metylterminerat

4,0; S:0  1, 4

3402 90 10 50 - - - Blandningar av följande ytaktiva
ämnen: dinatriumsalter av
dodecyl(sulfofenoxi) bensensulfonsyra
och oxibis(dodecylbensensulfonsyra)

4,0; S:0  1

3506 91 00 40 - - - Självhäftande tryckkänsligt
akrylskikt, med en tjocklek av minst
0,076 mm men högst 0,127 mm, i rullar
med en bredd av minst 45,7 cm men
högst 78,5 cm, levererat med en
skyddsliner med en vidhäftningsgrad av
minst 15N/25 mm (uppmätt i enlighet
med ASTM D 3330-metoden)

6,5; S:0  1

3808 93 27 20 - - - - - Organisk lösning av Kletodim
(ISO), med en kletodimhalt på 37 % (±
2 %) eller 70 % (± 2 %) viktprocent

6,0; S:0  1

3824 90 97 19 - - - - - Extrakt i fast form, olösligt i
alifatiska 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

6,5; K:0
(092829)

 1, 4, 5

3824 90 97 26 - - - - - Vattenlösningar innehållande
minst 40 viktprocent torrt betainextrakt
och minst 5 men högst 30 viktprocent
organiska eller oorganiska salter

6,5; K:0
(092914)

 1, 4, 5

3824 90 97 36 - - - - - Beredning baserad på 2,5,8,11-
tetrametyl-6-dodecyn-5,8-dioletoxilat

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

3824 90 97 37 - - - - - Blandning av flytande kristaller
för tillverkning av bildskärmar

6,5; S:0
(EU001)

 1, 4, 5

3824 90 97 38 - - - - - Alkylkarbonatbaserad beredning,
även med tillsats av UV-absorberare för
tillverkning av glasögonglas

6,5; S:0
(EU001)

 1, 4, 5



3824 90 97 44 - - - - - Blandningar av växtsteroler, inte i
pulverform, innehållande
- minst 75 viktprocent steroler,
- högst 25 viktprocent stanoler,
som används för framställning av stanol-
och sterolestrar

6,5; S:0
(EU001)

 1, 4, 5

3824 90 97 47 - - - - - 4-Metoxisalicylaldehyd, löst i
N-metyl-pyrrolidon

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

3824 90 97 76 - - - - - Blandning av tertiära aminer
innehållande
- minst 60 viktprocent
dodecyldimetylamin
- minst 20 viktprocent
tetradecyldimetylamin
- minst 0,5 viktprocent
hexadecyldimetylamin
avsedda att användas för tillverkning av
aminoxider

6,5  1, 4, 5

3824 90 97 86 - - - - - Blandningar av växtsteroler i
pulverform, innehållande
- minst 75 viktprocent steroler,
- högst 25 viktprocent stanoler,
som används för framställning av stanol-
och sterolestrar

6,5  1, 4, 5

3824 90 97 98 - - - - - 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

6,5; K:0
(092140)

 1, 4, 5

3907 99 19 60 - - - - - Sampolymer av tereftalsyra och
isoftalsyra med bisfenol A

6,5; S:0  1, 5

3910 00 00 50 - - Självhäftande tryckkänsligt
silikonskikt i lösning innehållande
copolymer(dimetyl-
siloxan/difenylsiloxan)-gummi

6,5; S:0  1, 5

3911 90 19 30 - - - - Sampolymer av etylenimin och
etyleniminditiokarbamat, i en
vattenlösning av natriumhydroxid

6,5; S:0  1, 5

3919 10 61 93 - - - - - - Förstärkt band av
polyetylenskum, på båda sidor försedd
med ett självhäftande tryckkänsligt
akrylskikt och på ena sidan en
skyddsfilm, med en användningstjocklek
på minst 0,38 mm och högst 1,53 mm

6,5; S:0  1, 5

3919 90 31 65 - - - - - Film av flera
polyetentereftalatlager och en
sampolymer av butylakrylat och
metylmetakrylat, på ena sidan belagd
med ett nötningsbeständigt akrylskikt
innehållande nanopartiklar av
antimon/tennoxid samt kimrök, och på
den andra sidan med ett självhäftande
tryckkänsligt akrylskikt och en
silikonbelagd skyddsfilm av
polyetentereftalat

6,5; S:0  1, 5



3919 90 31 75 - - - - - Film av polyetentereftalat, med
en häftförmåga på högst 0,147N/25 mm
och en elektrostatisk urladdning på högst
500 V, som används vid tillverkningen av
LCD-moduler

6,5; S:0
(EU001)

 1, 5

3919 90 31 80 - - - - - Polyesterfilm på båda sidor
överdragen med ett självhäftande
tryckkänsligt akryl- och/eller
gummiskikt, i rullar med en bredd av
minst 45,7 cm men högst 78,5 cm
(levererad med en skyddsliner)

6,5; S:0  1, 5

3919 90 61 96 - - - - - - Förstärkt band av
polyetylenskum, på båda sidor försedd
med ett självhäftande tryckkänsligt
akrylskikt och på ena sidan en
skyddsfilm, med en användningstjocklek
på minst 0,38 mm och högst 1,53 mm

6,5; S:0  1, 5

3919 90 61 97 - - - - - - Polariserande film, i rullar,
bestående av polyvinylalkoholfilm i flera
lager, på båda sidor förstärkt med
triacetylcellulosafilm, med en
självhäftande tryckkänslig avdragbar
skyddsfolie på ena sidan, för användning
vid tillverkning av LCD-moduler

6,5; S:0  1, 5

3920 79 90 00 - - - Andra:    
3920 79 90 10 - - - - Film av cellulosaacetylbutyrat,

även med ett skikt av polykarbonat, med
en tjocklek av högst 0,81 mm,
innehållande mikrolameller med en
normal siktvinkel på 30 grader mätt på
var sida av ytnormalen

6,5; S:0  1, 5

3920 79 90 90 - - - - Andra 6,5  1, 5
5407 10 00 00 - Vävnader framställda av högstyrkegarn

av nylon eller andra polyamider eller av
polyestrar:

   

5407 10 00 10 - - Textilvävnader, bestående av
varpfilamentgarn av polyamid-6,6 och
väftfilamentgarn av polyamid-6,6,
polyuretan och en sampolymer av
tereftalsyra, p-fenylendiamin och
3,4'-oxybis(fenylenamin) (TEXT035)

8,0; S:0 m² 1, 5

5407 10 00 90 - - Andra (TEXT035) 8,0 m² 1, 5
6902 90 00 90 - - Andra 2,0  1, 5
7006 00 90 50 - - Glasplatta med ett diagonalmått av

minst 81 cm, men högst 186 cm,
antingen med en rasterfilm eller ett
sputtrat ledande skikt för
EMC-avskärmning och en film för
absorbering i det nära infraröda området,
även med
antireflex-/färgförstärkningsskikt på ena
eller båda sidorna, för tillverkning av
produkter enligt nr 8528

3,0; S:0
(EU001)

 1

7601 20 99 00 - - - Andra:    
7601 20 99 10 - - - - Plåtämnen, block och rundämnen

av sekundär aluminiumlegering
innehållande litium

6,0; S:0  1

7601 20 99 90 - - - - Andra 6,0  1
7607 20 99 00 - - - Andra:    



7607 20 99 10 - - - - Aluminiumlaminerad folie med en
sammanlagd tjocklek av 0,123 mm
(±0.010 mm), bestående av ett
aluminiumskikt på 0,040 mm
(±0,002mm), folier av polyamid och
polypropen och ett skyddande skikt mot
korrosion genom fluorvätesyra, för
användning vid tillverkning av litium-
polymerbatterier

7,5; S:0
(EU001)

 1

7607 20 99 90 - - - - Andra 7,5  1
8419 89 98 30 - - - - Apparat för förångningsdeposition

av parylen för användning vid
tillverkning av läkemedelsavgivande s.k.
stents

2,4; S:0
(EU001)

 1

8419 89 98 40 - - - - Apparat för beredning av lösningar
för behandling av material genom en
processsom inbegriper
temperaturändring, för användning vid
tillverkning av läkemedelsavgivande s.k.
stents

2,4; S:0
(EU001)

 1

8462 21 80 00 - - - Andra:    
8462 21 80 10 - - - - Numeriskt styrd maskin för

krimpning av s.k. stents, bestående av en
sockel, ett pneumatiskt krimphuvud och
en motoriserad mekanism för placering
av produkten (V-block), för att med hjälp
av radialtryck montera en stent på
ballongen på en kateter vid tillverkning
av läkemedelsavgivande stents

2,7; S:0
(EU001)

p/st 1, 5

8462 21 80 90 - - - - Andra 2,7 p/st 1, 5
8477 59 80 00 - - - Andra:    
8477 59 80 10 - - - - Maskiner och apparater för

bearbetning av gummi eller plast för
användning vid tillverkning av
läkemedelsavgivande s.k. stents

1,7; S:0
(EU001)

 1

8477 59 80 90 - - - - Andra 1,7  1
8504 31 80 20 - - - - Transformator för användning vid

tillverkning av växelriktare i
LCD-moduler

3,7; S:0
(EU001)

p/st 1

8504 40 84 20 - - - - - - - Växelriktare för drift av
lampor i enheter för bakgrundbelysning
och som genererar en viss spänning, för
användning vid tillverkning av
LCD-moduler

3,3; S:0
(EU001)

 1

8507 80 30 50 - - - Litiumjonackumulator med ett
avstånd mellan polerna på minst 55 mm,
för användning vid tillverkning av
uppladdningsbara batterier till elektriska
motorcyklar enligt nr 8711 90

2,7; S:0
(EU001)

p/st 1

8519 81 35 00 - - - - - - - Andra:    
8519 81 35 10 - - - - - - - - Omonterad enhet

innehållande minst en optisk enhet,
likströmsmotorer och en styrkrets, med
digital-analog-omvandlare, för
användning vid tillverkning av
CD-spelare

9,5; S:0 p/st 1

8519 81 35 90 - - - - - - - - Andra 9,5 p/st 1



8522 90 80 82 - - - - Blu-ray drivenhet för
inspelning/återgivning av optiska signaler
till/från DVD och återgivning av optiska
signaler från CD och Blu-ray-skivor, som
minst omfattar:
- en optisk pick-up med tre typer av
laser,
- spindelmotor
- stegmotor
- styrkretskort för drivenheten
- integrerat kretskort för drivmotorn
- minneskrets,
för användning vid tillverkningen av
produkter enligt nr 8521

4,0; S:0
(EU001)

 1

8522 90 80 96 - - - - Drivenhet för fast skivminne, för
inbyggnad i produkter enligt nr 8521

4,0; S:0
(EU001)

 1

8529 90 65 75 - - - - Moduler för pixelstyrning, minst
med halvledarchips, för användning vid
tillverkning av plasmabildskärmar

3,0; S:0
(EU001)

 1

8529 90 65 80 - - - - Kretskort för alstring av elektriska
pulser för skanning till vissa elektroder i
en glaspanel, innefattande åtminstone
halvledarchips, för användning vid
tillverkning av plasmaskärmmoduler

3,0; S:0
(EU001)

 1

8529 90 65 85 - - - - Kretskort för omvandling av
synkroniserade signaler för alstring av
elektriska pulser för pixeladressering, för
användning vid tillverkning av
LCD-moduler

3,0; S:0
(EU001)

 1

8540 91 00 95 - - - - Masker (s.k. slit eller slot mask),
med undantag av masker med
kontinuerligt vertikala slitsar, med ett
diagonalmått av minst 697,5 mm, men
högst 782,9 mm

2,7; S:0  1, 5

8543 90 00 40 - - Del till en elektrolysapparat,
bestående av en nickelplatta som är
försedd med ett trådnät av nickel,
anbringat med hjälp av hållare av nickel,
samt av en titanplatta som är försedd
med ett trådnät av titan, anbringat med
hjälp av hållare av titan, där båda
plattorna är monterade med baksidorna
mot varandra

3,7; S:0  1, 5

8704 23 91 00 - - - - Nya:    
8704 23 91 20 - - - - - Underrede med motor med

kompressionständning och
cylindervolym på minst 8 500 cm³,
försett med hytt, på tre, fyra eller fem
hjul med ett axelavstånd på minst
480 cm, utan arbetsredskap, för
montering på motorfordon för särskilda
ändamål som är minst 300 cm breda, för
spridning av gödsel

22,0; S:0
(EU001)

p/st 1, 5

8704 23 91 99 - - - - - Andra 22,0 p/st 1, 5
9001 20 00 40 - - Polariserande film, i rullar, bestående

av polyvinylalkoholfilm i flera lager, på
båda sidor förstärkt med
triacetylcellulosafilm, med en
självhäftande tryckkänslig avdragbar

2,9; S:0
(EU001)

 1, 5



skyddsfolie på ena sidan, för användning
vid tillverkning av LCD-moduler

9001 90 00 75 - - Frontfilter bestående av glaspaneler
försedda med särskilt tryck och ett
folieskikt, för användning vid tillverkning
av plasmabildskärmar

2,9; S:0
(EU001)

 1, 5

9032 10 89 20 - - - - Termostat, med spjäll eller
bimetall, med
- en öppningstemperatur på +7 °C (±
1,5 °C), stängningstemperatur på -4 °C
(± 1,5 °C) för spjälltermostat,
- en öppningstemperatur på +8 °C (±
3 °C) för bimetalltermostat,
för användning i frostfria kylskåp

2,1; S:0
(EU001)

p/st 1, 5

9032 89 00 40 - - - Digitala ventilstyrningar för kontroll
av vätskor och gaser

2,8; S:0  1, 5

9405 40 39 00 - - - - Andra:    
9405 40 39 10 - - - - - Modul för bakgrundsbelysning

med en längd av minst 300 mm men
högst 600 mm, baserad på en
belysningsanordning bestående av en
serie av minst 3 men högst 9 specifika
röda, gröna och blå enchipslysdioder som
monterats på ett kretskort, med
belysningen kopplad till den platta
tv-apparatens fram- och/eller baksida

4,7; S:0
(EU001)

 1, 5

Undernummer som upphörde att gälla 31.12.2007:

0210 99 29 11 0210 99 29 11 0210 99 29 19 0210 99 29 91 0210 99 29 91 0210 99 29 99
      
2906 19 00 30 2908 99 90 20 2925 29 00 20 2932 29 85 75 2932 99 85 10 2933 19 90 10
2933 39 99 70      
      
3802 90 00 10 3802 90 00 90     
      
3920 20 21 20      
      
7011 20 00 15 7011 20 00 55     
      
8536 90 85 95 8538 90 99 93 8540 11 19 95    
      
8708 29 90 10   8708 29 90 90     

Fotnotsförteckning

Ny fotnot
gäller fr.o.m.24.11.2007:
TM 605
För anmälan till fri omsättning erfordras uppvisande av de certifikat som nämns i kommissionens förordning (EG) nr
1375/2007 (EGT L 307) eller laboratorieanalys för samtliga sändningar vilka inte åtföljs av certifikaten.

Textändringar
gäller fr.o.m. 27.6.2006:
CD 475
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett ursprungsintyg utfärdat av de behöriga
myndigheterna i Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna 55-65 i förordning (EEG) nr 2454/93.

gäller fr.o.m.22.12.2007:



CD 089
För att komma i åtnjutande av denna kvot, inom ramen för AVS/ULT eller EG och ULT ursprungskumulation, erfordras
uppvisande av en importlicens. Förordning (EG) nr 1498/2007 (EGT L 333).

gäller fr.o.m. 24.12.2007:
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) och efterföljande ändringar.

gäller fr.o.m.1.1.2008:
CD 130
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras en importlicens utfärdad i enlighet med villkoren i förordning
(EG) nr 1577/2007 (EGT L 344 s. 1).

CD 243
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras en importlicens utfärdad i enlighet med villkoren i förordning (EG)
nr 1529/2007 (EGT nr L 348).

CD 343
För övergång till fri omsättning erfordras att ett ursprungsintyg samt ett importtillstånd uppvisas, som utfärdats i enlighet
med Rådets förordning (EG) nr 1531/2007 (EGT nr L 337).

CD 529
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett ursprungsintyg utfärdat av de behöriga
myndigheterna i Thailand i enlighet med artiklarna 55-65 i förordning (EEG) nr 2454/93.

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

MKi/LK, 2/010/3.1.2008



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



 XX – YYYYZZ DB

Kraven vid import av förpackningsmaterial av trä
ändrades 1.1.2008
Övergångstiderna för de gamla behandlingsmärkningarna på förpackningsmaterial av trä har gått ut. Allt
förpackningsmaterial av trä ska vara försedda med en behandlingsmärkning enligt ISPM 15 -standarden.

 

 

 

 

 

IPPC-logo med ax

XX = landskod enligt ISO-standarden (land där rätten att använda märkningen beviljats)

YYYY = kod för den som använder märkningen

ZZ = behandling:
MB: gasning med metylbromid (MB)
eller
HT: Värmebehandling (HT). Förpackningsmaterialet har värmebehandlats så att träets temperatur ända in i kärnan varit
minst 56ºC i en halv timme.

HT/KD: Värmebehandling (HT) i samband med ugnstorkning (KD). Ugnstorkning som allmänt används vid sågar är en
godtagbar värmebehandling om torkningstemperaturen och behandlingstiden (HT 56ºC / 30 min) uppfyller kraven enligt
standarden.

DB = avbarkat; små barkrester tillåts. DB-kravet har fått en övergångstid; krävs inte vid import till EU-länder före den 1
januari 2009. Om förpackningen har DB-märkning får bark inte förekomma (små barkrester tillåtna).

Tullen utför granskningar av träförpackningsmaterial i samband med varukontroller enligt avtalet mellan
Finansministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.

Vid rapporteringen skall man komma ihåg att alla granskningsrapporter gällande granskning av träförpackningsmaterial
skall skickas per e-post till Tullstyrelsens revisionsberättelsearkiv (Tarkastuskertomusarkisto) och alla
granskningsrapporter som kräver fortsatta åtgärder skall skickas per e-post till: kasvinterveys@evira.fi

Jyrki Linna / PKN, 4/010/4.1.2008



AVS-marknadstillträdesförordning fr.o.m. 1.1.2008
Förordningen om marknadstillträde (EPA-behandling, rådets förordning (EG) nr 1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007),
som ersätter AVS-EG-partnerskapsavtalet (s.k. Cotonouavtal, LOMA-behandling), tillämpas på 35 länder i Afrika,
Karibien och Stilla havet (AVS) från och med den 1 januari 2008 (se cirkulär 215/010/28.12.2007).

Förmånsbehandling

Genom förordningen slopas importtullarna på alla produkter i kapitlen 1-97 enligt det harmoniserade systemet, utom för
produkter i kapitel 93. För ris och socker slopas tullarna först efter en övergångsperiod. För dessa produkter öppnas
tullfria tullkvoter.

Förmånsbehandling beviljas endast vid import från en AVS-stat till gemenskapen. Det är alltså fråga om så kallade
ensidiga medgivanden som inte tillämpas på gemenskapens ursprungsprodukter när dessa exporteras till AVS-stater.

Ursprungsregler

Förmånsbehandlingen förutsätter att produkten har ursprung i en sådan AVS-stat som nämns i förordningens bilaga I.
Produkten skall således vara en ursprungsprodukt. Ursprungsreglerna finns i bilaga II till förordningen.

Ursprungsintyg

Produkters ursprungsstatus bevisas med ett varucertifikat EUR.1 eller med en fakturadeklaration. I reglerna ingår
förfarandet med godkända exportörers rätt kan upprätta fakturadeklarationer oberoende av produkternas värde.
Ursprungsintygen är i kraft tio månader efter den dag de utfärdats i exportlandet.

Texten i fakturadeklarationen motsvarar den s.k. allmänna modellen (tillägg 4 till bilaga II).

Kumulation

Vid fastställande av ursprungsstatus anses AVS-staterna utgöra ett enda område. Denna kumulationsregel tillämpas dock
på vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter först fr.o.m. den 1 oktober 2015 (produkterna enligt
tillägg 10) eller fr.o.m. den 1 januari 2010 (produkterna enligt tillägg 11).

Vid fastställande av ursprungsstatus tillämpas full kumulation beträffande material med ursprung i och utförd
bearbetning och behandling i gemenskapen och ULT-länderna (utomeuropeiska länder och territorier). 

Kumulation tillämpas med vissa begränsningar också på material med ursprung i Sydafrika.

Reglernas uppbyggnad

Ursprungsreglernas uppbyggnad och begrepp motsvarar till största delen reglerna i Cotonouavtalet. Som otillräcklig
bearbetningsåtgärd (artikel 5) nämns nu också blandning av socker med något annat material. För vissa textilprodukter
enligt kapitel 61 och 62 (vissa kläder) räcker det med tillverkning i en fas för att uppnå ursprungsstatus.

Den allmänna toleransregeln är 15 % av produktens pris fritt fabrik. Detta innebär att icke-ursprungsmaterial som enligt
de varukodsspecifika reglerna gällande en viss produkt inte borde användas vid tillverkningen av produkten ändå i vissa
fall får användas om materialets värde inte överstiger 15 procent av produktens pris fritt fabrik.

Undantag

Från tillämpningen av ursprungsreglerna kan undantag fortfarande beviljas (artikel 36) vad uppnående av
ursprungsstatus i förmånslandet beträffar. Kommissionen beviljar dessa undantag genom separata beslut.

Varukodsspecifika regler

Utöver de varukodsspecifika ursprungsreglerna (bilaga II, tillägg 2) har vissa bearbetade jordbruksprodukter parallella,



alternativa regler (bilaga II, tillägg 2A). Verkställande av tillägg 2A förutsätter att AVS-staterna och
EU-medlemsstaterna vidtar vissa åtgärder.

Ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats enligt tillägg 2A skall vara försedda med följande särskilda anteckning om
tillämpningen av undantagsreglerna:

”Derogation – APPENDIX 2A to Annex II of Council Regulation (1528/2007) – Materials of HS heading No . . .
originating from . . . used.”

Anteckningen skall anges i fält 7 på varucertifikat EUR.1 eller i fakturadeklarationen.

Leverantörsdeklaration

Mallar för leverantörsdeklarationer finns i bilaga II, tillägg 5A (Leverantörsdeklaration för produkter som har
förmånsursprungsstatus) och tillägg 5B (Leverantörsdeklaration för produkter som inte har förmånsursprungsstatus).
Leverantörsdeklarationer används vid tillämpning av kumulation. Ursprunget för material som fått ursprungsstatus kan
vid tillämpningen av kumulation också bevisas med varucertifikat EUR.1.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 5/010/11.1.2008



Autonoma tullkvoter för vissa jordbruks- och
industriprodukter
Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EG) nr 1526/2007 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om
öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L
349/31.12.2007). Förordningen trädde i kraft den 31 december 2007 och tillämpas från den 1 januari 2008. Artikel 2 i
förordningen tillämpas från den 1 januari 2007.

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ska ersättas med bilagan till denna förordning.

För kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december 2007 ska i bilaga I till förordning (EG) nr
2505/96
- volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2603 vara 6 500 ton, och
- volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2950 vara 12 000 ton.

Med verkan från och med den 1 januari 2008 ska i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96
- volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2030 vara 1 500 ,ton,
- volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2603 vara 6 500 ton,
- volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2624 vara 600 ton,
- volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2907 vara 2 500 ton,
- volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2914 vara 5 000 ton, och
- volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2950 vara 12 000 ton.

I bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ska tullkvoter med löpnummer 09.2763, 09.2806, 09.2808, 09.2810, 09.2812,
09.2814, 09.2816 och 09.2818 införas med verkan från och med den 1 januari 2008.

Från och samma dag ska tullkvoterna med löpnummer 09.2610, 09.2612, 09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904,
09.2919, 09.2920, 09.2979 och 09.2995 stängas.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo Tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 7/010/14.1.2008

Bilaga: EUT L 349, 31.12.2007, s. 3-6, tabell



Ingångsprissystemet för frukt och grönsaker
De många olika bestämmelser som är tillämpliga inom sektorn för frukt och grönsaker har för tydlighetens skull samlats i
en ny särskild förordning nr 1580/2007 (EUT L 350, 31.12.2007). Också reglerna för tillämpningen av importsystemet
för frukt och grönsaker (ingångsprissystemet) har överförts från förordning (EG) nr 3223/94 till denna nya förordning.
Likaså har reglerna för systemet med tilläggsimporttullar på frukt- och grönsaker införlivats i denna förordning.
Förordningarna 3223/94 och 1555/96 (tilläggstullar) har följaktligen upphävts.

De bestämmelser om ingångsprissystemet som överförts till den nya förordningen 1580/2007 har inte ändrats.
Bestämmelserna förutsätter dock inte längre att schablonimportvärden offentliggörs i EUT. Kommissionen offentliggör
dessa värden enligt den nya förordningen på det sätt som kommissionen finner lämpligt. De produkter som omfattas av
systemet (desamma som tidigare) räknas upp i förordningens bilaga XV (bilaga I nedan).

Förordning 1580/2007 trädde i kraft den 3 januari 2008 och tillämpas från den 1 januari 2008.

SL/LL, 8/010/15.1.2008

Bilaga: EUT L 350; 31.12.2007, s. 95, tabell



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
januari 2008
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 23 - 31 januari 2008
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 23 - 31 januari 2008.

Storbritannien GBP 0,7507
Island ISK 93,05

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 9/010/17.1.2008



Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i januari
2008
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 2008, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för
tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i november 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 4,64 %
Danmark 4,82 %
Sverige 4,61 %
Storbritannien 6,41 %
Lettland 11,69 %
Litauen 6,50 %
Polen 5,36 %
Slovakien 4,35 %
Tjeckien 3,73 %
Ungern 7,51 %
Estland 5,36 %
Bulgarien 6,32 %
Rumänien 7,71 %

MJK/MA, 10/010/17.1.2008



Avtal med Montenegro
Ett interimsavtal om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Montenegro
(2007/855/EG, EUT L 345, 28.12.2007) tillämpas från den 1 januari 2008. Genom detta interimsavtal verkställs
bestämmelserna om handel och handelsrelaterade frågor i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska
gemenskaperna och Montenegro. Interimsavtalet tillämpas tills stabiliserings- och associeringsavtalet träder i kraft.

Frihandelsområde

Gemenskapen och Montenegro inrättar gradvis ett bilateralt frihandelsområde inom fem år efter att interimsavtalet trätt i
kraft.

Tullförmånerna är nu ömsesidiga. Med andra ord får också gemenskapens ursprungsprodukter förmånsbehandling vid
export till Montenegro.  Förmånsbehandlingen förutsätter i Montenegro att gemenskapsexportören utfärdat ett
förmånsberättigande ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration) för produkten.

Industriprodukter

Tullarna på import till gemenskapen av industriprodukter med ursprung i Montenegro avskaffas från och med den dag då
interimsavtalet träder ikraft. Också de kvantitativa restriktionerna avskaffas.

Tullarna på import till Montenegro av andra industriprodukter med ursprung i gemenskapen än de som räknas upp i
bilaga I avskaffas från och med den dag då interimsavtalet träder i kraft. Importtullarna på produkter enligt bilaga I
avskaffas gradvis senast den 1 januari det tredje året ( Bilaga I.A) eller det femte året (Bilaga I.B) efter avtalets
ikraftträdande.

Jordbruksprodukter

Gemenskapen avskaffar på den dag avtalet träder i kraft importtullarna på jordbruksprodukter med ursprung i
Montenegro, med undantag av produkter enligt varukoderna 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 och 2204.

Tullförmånerna vid import till Montenegro av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen finns angivna i avtalets
bilaga III (bilaga IIIa: tullfri import utan kvantitativa restriktioner, bilaga IIIb: tullarna sänks och avskaffas enligt den
angivna tidtabellen, bilaga IIIc: tullarna sänks med 50 procent enligt den angivna tidtabellen).

I avtalets protokoll nr 1 fastställs handelsordningarna för bearbetade jordbruksprodukter. I protokollets bilaga I finns en
förteckning över de bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Montenegro vilkas import till gemenskapen är tullfri.
Montenegros medgivanden för produkter med ursprung i gemenskapen förtecknas i bilaga II. Tullfriheten genomförs
antingen genast eller gradvis fram till år 2012.

Bestämmelser om vinhandeln finns i avtalets protokoll nr 2. Protokollet innehåller också ett avtal om ömsesidiga
tullförmåner för vissa viner som beviljas tullfrihet inom ramen för tullkvoter. Vid tillämpning av vinavtalet iakttas de
ursprungsregler som fastställts i protokoll 3 till stabiliserings- och associeringsavtalet. Kommissionen kommer att utfärda
en förordning om öppnande och förvaltning av tullkvoter för vin.

Fisk och fiskeriprodukter

Gemenskapen avskaffar alla tullar på fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Montenegro den dag då avtalet träder i
kraft med undantag av produkter som förtecknas i avtalets bilaga IV. Dessa är produkter för vilka gemenskapen beviljar
tullförmåner inom ramen för tullkvoter och små förmåner för mängder utöver kvoten.

Montenegro avskaffar alla tullar på fisk och fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen den dag då avtalet träder i
kraft med undantag av produkter som förtecknas i avtalets bilaga V. Dessa är produkter för vilka Montenegro beviljar
tullförmåner inom ramen för tullkvoter och små förmåner för mängder utöver kvoten.

Ursprungsregler

Avtalets protokoll nr 3 innehåller ursprungsreglerna. Dessa regler liknar i mycket hög grad ursprungsreglerna i andra



handelsavtal som gemenskapen slutit. Produkterna med ursprung i gemenskapen eller Montenegro omfattas av bilateral
kumulation i gemenskapen och Montenegro.

Utvidgat kumulationsområde

Kumulation tillämpas utöver på gemenskapens och Montenegros ursprungsmaterial också på de länders eller regioners
ursprungsmaterial som deltar i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess samt på material som har ursprung i Turkiet. I
fråga om Turkiets ursprungsmaterial tillämpas kumulationen dock inte på jordbruksprodukter eller kol- och
stålprodukter.

Tillämpningen av denna utvidgade kumulation förutsätter att det avtal om handeln med förmånsbehandling som
tillämpas mellan länderna har likadana ursprungsregler som avtalet med Montenegro. Att villkoren för tillämpning av
kumulationen blivit uppfyllda kommer att tillkännages i EUT (C-serien). I tillkännagivandet kommer det också att
nämnas från och med vilket datum kumulationen tillämpas. Produkterna enligt avtalets bilaga V (vissa fiskeriprodukter)
omfattas inte av denna utvidgade kumulation.

Den allmänna toleransregeln är 10 % av produktens pris fritt fabrik. Detta innebär att icke-ursprungsmaterial som enligt
de varukodsspecifika reglerna gällande en viss produkt inte borde användas vid tillverkningen av produkten ändå i vissa
fall får användas om materialets värde inte överstiger 10 procent av produktens pris fritt fabrik.

Som otillräcklig bearbetningsåtgärd (artikel 7) nämns nu också blandning av socker med något annat material.

Artikel 15 i protokollet innehåller en bestämmelse om förbud mot tullrestitution. Den tillämpas genast när avtalet trätt i
kraft.

Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration. Ursprungsintyget är i kraft fyra månader
efter den dag det utfärdats i exportlandet.

Status som godkänd exportör kan beviljas exportörer som är verksamma i gemenskapen och Montenegro.
Fakturadeklaration skall upprättas på en faktura, följesedel eller annan kommersiell handling där produkterna beskrivs
tillräckligt detaljerat för att de skall kunna identifieras.

Modell för texten i fakturadeklaration

Godkänd exportör:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No . . . . ) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of . . . . preferential origin.

Numret på ett i Finland beviljat tillstånd att verka som godkänd exportör börjar alltid med landkoden dvs. med FI/ . . . .

Annan exportör (då värdet på ursprungsprodukter i en försändelse får vara högst 6 000 euro):

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these
products are of . . . . preferential origin.

Annan än godkänd exportör skall alltid underteckna fakturadeklarationen.

Förmånsbehandling utan ursprungsintyg

Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller ingår i resandes personliga bagage ska godtas som
ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver visas upp, om importen av sådana produkter inte är av
kommersiell karaktär och produkterna har förklarats uppfylla villkoren i protokollet om ursprungsreglerna. Dessa
produkters sammanlagda värde får dock inte överstiga 500 euro i fråga om småpaket eller 1 200 euro i fråga om
produkter i resandes personliga bagage.

Bokföringsmässig uppdelning

I ursprungsreglerna i avtalet med Montenegro ingår en bestämmelse om bokföringsmässig uppdelning. Tillämpningen av
detta förfarande förutsätter skriftligt tillstånd av tulldistriktet.



Ensidiga tullmedgivanden för Montenegro

Produkter med ursprung i Montenegro har omfattats av gemenskapens ensidiga (autonoma) tullförmåner med stöd av
rådets förordning (EG) nr 2007/2000 (EYT L 240, 23.9.2000) av den 18 september 2000 jämte ändringar. Förordningen
har tillämpats från den 1 november 2000. Genom förordningen förbättrades gemenskapens ensidiga tullförmåner för
produkter med ursprung i Västra Balkan.

Vid tillämpningen av dessa ensidiga tullförmåner avses med ursprungsprodukt sådan ursprungsprodukt som definieras i
del I avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i tillämpningskodexen. Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1, vars
giltighetstid är fyra månader efter utfärdandet. 

Om de ensidiga tullförmånerna enligt förordning (EG) nr 2007/2000 är fördelaktigare än förmånerna enligt det avtal som
tillämpats sedan den 1 januari 2008, kan dessa ensidiga förmåner tillämpas så länge som förordningen med sina
ändringar är i kraft (Gemenskapens förklaring).

I fråga om produkter enligt kapitlen 7 och 8 i tulltariffen gäller tullsänkningen i motsats till bestämmelserna i det nya
avtalet (artikel 11.2) också den specifika tullen (kvantitetstullen).

Vid tillämpningen av dessa ensidiga tullförmåner var det fram till den 31 december 2007 i gemenskapen möjligt att vid
export till Montenegro utfärda ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration) för ursprungsprodukter
endast när det var fråga om tillämpning av bilateral kumulation mellan gemenskapen och Montenegro (export för
förädling).

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

RAS/LL, 11/010/17.1.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
januari 2008
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 januari 2008
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 30 - 31 januari 2008.

Japan JPY 152,800
Sydafrika ZAR 10,1608

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 13/010/24.1.2008

 



Omräkningskurser för valuta i februari 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
1.2-29.2.2008 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 2008.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR=1,4519 USD).

Förenta staterna USD 1,4519
Kanada CAD 1,4887
Storbritannien GBP 0,7439
Sverige SEK 9,4735
Norge NOK 8,0270
Danmark DKK 7,4209
Island ISK 94,24
Schweiz CHF 1,5814
Japan JPY 152,800
Australien AUD 1,6718
Hongkong HKD 11,1682
Sydafrika ZAR 10,1608
Saudiarabien SAR 5,38935
Marocko MAD 11,0182
Kuwait KWD 0,39265
Arabemiraten AED 5,29815
Singapore SGD 2,0665
Indien INR 53,5355
Iran IRR 13549,4478
Malaysia MYR 4,7839
Kina CNY 10,5399
Thailand THB 44,570
Nya Zeeland NZD 1,9066
Tunisien TND 1,775169
Turkiet TRY 1,6180
Egypten EGP 8,0682
Ryssland RUB 33,5030
Ungern HUF 256,630
Tjeckien CZK 25,710
Kazakhstan KZT 168,140
Israel ILS 5,4425
Estland EEK 15,4816
Lettland LVL 0,6937
Litauen LTL 3,4288
Polen PLN 3,5940
Slovakien SKK 33,397

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, 14/010/24.1.2008



Tullförmåner för Moldavien fr.o.m. 1.3.2008
Produkter med ursprung i Moldavien (MD) omfattas fr.o.m. den 1 mars 2008 av EU:s ensidiga tullförmåner
(varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration används som ursprungsintyg). Till följd av detta omfattas Moldavien inte
längre av gemenskapens allmänna preferenssystem (GSP, GSP+-land, ursprungsintyg Form A). Moldavien beviljar alltså
inte heller enligt det nya systemet tullförmåner för gemenskapens ursprungsprodukter.

Dessa ändringar har verkställts genom rådets förordning (EG) nr 55/2008 (EUT L 20, 24.1.2008). Förordningen träder i
kraft den 31 januari 2008 och tillämpas under tiden 1 mars 2008 – 31 december 2012.

Tullförmåner

Andra produkter med ursprung i Moldavien är de jordbruksprodukter som räknas upp i tabellerna 1 och 2 i
förordningens bilaga I får importeras till gemenskapen tullfritt. De nämnda jordbruksprodukterna beviljas tullfrihet inom
ramen för kvoter (bilaga I, tabell 1). Vissa frukter och grönsaker befrias endast från den värderelaterade delen av
importtullen (bilaga I, tabell 2).

Ursprung

Produkternas ursprung bestäms enligt artiklarna 98 – 123 (Länder och territorier som omfattas av bestämmelser om
tullförmåner som ensidigt fastställts av gemenskapen till förmån för vissa länder och territorier) i tillämpningskodexen
(2454/93). De varukodsspecifika reglerna finns i tillämpningskodexens bilaga 15. Dessa regler är desamma som i
GSP-systemet.

Gemenskapens ursprungsprodukter anses ha ursprung i Moldavien om de bearbetas eller behandlas i Moldavien utöver
de s.k. otillräckliga åtgärderna (bilateral kumulation).

Ursprungsintyg

Ursprunget för produkter med ursprung i Moldavien intygas vid import till gemenskapen med varucertifikat EUR.1 eller
fakturadeklaration. Fakturadeklaration kan upprättas i Moldavien endast för försändelser där värdet av
ursprungsprodukter är högst 6 000 euro. Förfarandet med godkänd exportör tillämpas bara på exportörer som är
verksamma i gemenskapen (tillämpning av kumulation). Ursprungsintygen är giltiga i fyra månader.

Modellen för fakturadeklaration stämmer överens med den allmänna modellen. Textmallen finns i bilaga 22 till
tillämpningskodexen.

Ändring av GSP-förordningen

Moldavien (MD) stryks från landförteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 980/2005 om GSP-systemet. Likaså
stryks Moldavien i landförteckningen i den enda artikeln i kommissionens beslut om GSP+-länderna (2005/924/EG,
21.12.2005).

Övergångsåtgärder

De allmänna tullförmåner som följer av GSP-förordningen beviljas fortfarande för varor med ursprung i Moldavien som
övergår till fri omsättning i gemenskapen före den första dagen i den tredje månaden efter ikraftträdandet av förordning
nr 55/2008, dvs. senast den 31 mars 2008. Förutsättningen är
a) att de berörda varorna omfattas av ett köpeavtal ingånget innan denna förordning trädde i kraft, dvs. före den 31
januari 2008 och
b) att tullmyndigheterna kan få tillfredsställande bevis för att de berörda varorna lämnat ursprungslandet senast den dag
då denna förordning trädde i kraft, dvs. senast den 31 januari 2008.

I förordningen nämns vilka dokument som skall visas upp för att ovan nämnda villkor kan anses uppfyllda (art.14.2).

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 15/010/30.1.2008



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
1.1.2008 EG Components Finland

Oy
0124360-2T0001 Vantaa 3441-3

1.1.2008 Enics Varkaus Oy 1715802-3T0001 Varkaus 9564-6
1.1.2008 Ferrant Oy 0135432-9T0001 Turku 3124-5
1.1.2008 Fibertrans Oy 0398363-9T0001 Karhula 4047-7
1.1.2008 Finnpig Oy 1761654-9T0001 Seinäjoki 3497-5
1.1.2008 GE Healthcare Projects Oy 0871663-6T0001 Helsinki 2956-1
1.1.2008 Gyproc Oy 0108448-8T0001 Kirkkonummi 3444-7
1.1.2008 Heinon Tukku Oy 1895417-9T0001 Vantaa 5376-9
3.1.2008 Junnikkala Oy 9210477-0T0001 Kalajoki 5356-1
1.1.2008 Lassie Oy 1642162-7T0001 Kankaanpää 7204-1
1.1.2008 Metso Minerals Oy 0714490-4T0001 Tampere 8206-5
1.1.2008 Metso Lokomo Steels Oy 1568669-0T0001 Tampere 3395-1
1.1.2008 Nurle Oy 0100876-8T0001 Nastola 8725-4
1.1.2008 John Nurminen Oy 0196259-4T0001,

T0002,
T0005,
T0006,
T0007,
T0008,
T0009,
T0010,
T0011,
T0012,
T0013,
T0021

Helsinki 1046-2
155-2
157-8
156-0
154-5
153-7
149-5
148-7
152-9
151-1
150-3
3744-0

1.1.2008 Outokumpu Mining Oy 0773284-5
T0001,-4,-5

Espoo 9456-5,
5775-2,
5737-2

1.1.2008 Ovako Wire Oy Ab 0838487-0 T0001-3 Lappvik 3804-2,
3202-9,
3803-4

1.1.2008 Pirtakka Veljekset Hälikkä
Ay

0165634-3T0001 Mäntyharju 9266-8

1.1.2008 PRT-Wood Oy 1102339-8T0001 Pyhäntä 5161-5
1.1.2008 Raisio Benecol Oy 1110174-7T0001 Raisio 3383-7
1.1.2008 Raisio Staest Oy 0195939-5T0001 Raisio 5684-6
1.1.2008 Ravinto Raisio Oy 1772110-3T0001 Raisio 3435-5
1.1.2008 Rehuraiso Oy 0662664-5T0001 Raisio 3354-8
1.1.2008 RTO Holding Oy 0813849-3T0001 Kankaanpää 7205-8
8.1.2008 Satavan Venepalvelu Oy 0533288-0T0001 Turku 5698-6
1.1.2008 Ab Skinnars Verkstad Oy 1077290-1T0001 Petalax 6483-2
1.1.2008 Tikkurila Coatings Oy 1069487-8T0001 Vantaa 3886-9
1.1.2008 Tikkurila Paints Oy 1069501-0T0001 Vantaa 3890-1
1.1.2008 Tutta Oy 1642141-6T0001 Kankaanpää 7203-3

På grund av att firman lagts ned har följande uppgifter avförts:

1.1.2008 Coats Opti Oy 0127424-9T0001 Kerava 2998-3
8.1.2008 Elcoteq SE 0861051-6T0001 Espoo 3863-8
1.1.2008 Ovako Bar Oy Ab 0159102-5T0001 Imatra 9412-8



1.1.2008 Ruoka-Saarioinen Oy 0871814-8T0001 Tampere 8347-7
1.1.2008 Oy Sea Safe AMH Ltd 1096730-3T0001 Kotka 5428-8

 ETY/TRH,16/010/24.1.2008



Antidumpningsåtgärder
Retroaktivt upphävande av antidumpningsåtgärder vid import av platta produkter med
ursprung i Amerikas förenta stater och Ryssland

Genom rådets förordning (EG) nr 41/2008 (EUT nr L 16, 19.1.2008) har antidumpningstullarna på tunna eltekniska
platta produkter (KN-nummer ex 7225 11 00 ja ex 7226 11 00) med ursprung i Amerikas förenta stater och Ryssland
upphävts retroaktivt fr.o.m. den 28 augusti 2005. Förordningen trädde i kraft den 20 januari 2008. Återbetalning av
betalda antidumpningstullar skall sökas hos Tullens rättelseenheter. Den tidigare förordningen ändrades så att
antidumpningstullen nu gäller endast kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål med en tjocklek
på mer än 0,16 mm (Taric-nummer 7225 11 00 10, 7226 11 00 11 och 7226 11 00 91).

Nya antidumpningsåtgärder

- vid import av linor och kablar av stål (KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och
ex 7312 10 98) med ursprung i Indien har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 4, 9.1.2008).

- vid import av beredd eller konserverad sockermajs (KN-nummer ex 2001 90 30 och ex 2005 80 00) med ursprung i
Thailand har en dumpningsundersökning inletts delvis på nytt (EUT nr C 7, 12.1.2008).

- vid import av vissa svetsade rör av järn eller stål (KN-nummer ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 och ex
7306 30 77) med ursprung i Ukraina har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 17, 24.1.2008).

Antidumpningsåtgärder som kommer att upphöra

- om ingen ny översyn inleds kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av parakresol (Taric-
nummer 2907 12 00 91) med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra att gälla den 21 september 2008 (EUT nr C 24,
29.1.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 18/010/31.1.2008



Tullkvoter för får, getter, fårkött och getkött
Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 1563/2007 om öppnande av gemenskapens
importtullkvoter för 2008 för får, getter, fårkött och getkött (EUT L 340/22.12.2007). Förordningen trädde i kraft den 22
december 2007 och tillämpas från den 1 januari 2008.

Tullkvoterna öppnas för perioden 1.1. - 31.12.2008 enligt bilagan nedan. I bilagan fastställs kvantiteterna, uttryckta i
slaktviktsekvivalent, för de köttprodukter som kan importeras inom kvoterna

Tullkvoterna förvaltas enligt först till kvarn- principen. Importlicens krävs inte. Rätten att utnyttja kvoterna förutsätter
att det för gemenskapens tullmyndigheter uppvisas ett giltigt ursprungsintyg som utfärdats av det berörda tredjelandets
behöriga myndigheter (se art. 5.2).

Åbo tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 18/787/2.1.2007

Bilaga: EUT L 340, 22.12.2007, s. 35, tabell

 



Ursprung; Gemenskapsinterna leverantörsdeklarationer
Rådets förordning (EG) nr 1207/2001 jämte ändringar innehåller bestämmelser om upprättande av gemenskapsinterna
leverantörsdeklarationer. Förordningen har nu ändrats med beaktande av att leverantörsdeklarationer vid tillämpning av
Europa-Medelhavstäckande kumulation skall vara försedda med en tilläggsuppgift om tillämpningen av kumulationen.
(Rådets förordning 75/2008, EUT L 24, 29.1.2008). Förordning 75/2008 träder i kraft den 18 februari 2008.

Leverantörsdeklarationer för produkter med förmånsberättigande ursprungsstatus har anpassats för tillämpningen av
Europa-Medelhavstäckande kumulation genom förordning 1617/2006, EUT L 300, 31.10.2006 (TMD 207/06). De nu
aktuella ändringarna gäller leverantörsdeklarationer som upprättas för produkter som inte har förmånsberättigande
ursprungsstatus.

Ursprungslandet för det ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av produkten i gemenskapen skall också
nämnas. Likaså skall det nämnas enligt vilka ursprungsregler (vilket avtal med vilka länder) ursprungsmaterialet har
samma ursprung.

Foljande uppgift skall anges i leverantörsdeklarationen (Förordning 75/2008) endast när den utvidgade Europa-
Medelhavstäckande ursprungskumulationen tillämpas:

" I declare that (*):

 Cumulation applied with . . . (land/länder)

 No cumulation applied "

(*) Kryssa för och fyll i endast i fråga om varor med förmånsursprungsstatus inom ramen för förmånshandel med ett
land som avses i artiklarna 3 och 4 i det berörda ursprungsprotokollet och med vilket ursprungskumulation för hela
Europa-Medelhavsområdet är tillämplig.

De nya mallarna för leverantörsdeklarationer (för produkter som inte har förmånsberättigande ursprungsstatus) finns i
bilagorna I och II till förordning 75/2008 och i bilagorna 1 och 2 till detta cirkulär (på svenska och engelska).

Leverantörsdeklarationer som före ikraftträdandet av förordning 75/2008 upprättats för produkter utan
förmånsberättigande ursprungsstatus fortsätter att gälla.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 19/010/31.1.2008

Bilagor:

EUT L 24, 29.1.2008, s. 2 och 3 på svenska,

OJ L 24, 29.1.2008, s. 2 och 3 på engelska.



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, 182/2007, 206/2007 och genom cirkulär 217/010/07, görs ändringar
enligt följande.

Export, fält 44

I de tilläggskoder för särskilda upplysningar (kodförteckning 0015) som används i exportdeklarationer görs följande
tillägg:

Koder i samband med Feoga

FIXCC GJP-kod. Ange någon av koderna nedan:
0 exportbidrag söks ej
11 exportbidrag
12 exportlicens
13 interventionsprodukt
14 proviantering inom gemenskapen
15 uppläggning på provianteringslager inom gemenskapen
16 proviantering i tredje land
17 proviantering av borrningsplattformar
18 återkommande exportförfaranden med små varupartier

FIXCD Förseglingar. Ange någon av koderna nedan:
20 godkänd exportörs försegling
30 befrielse från förseglingskravet med tillstånd, (EEG) nr 2454/93 art. 357.4

FIXCE Användningsändamål på bestämmelseorten. Ange någon av koderna nedan:
1 export från gemenskapens tullområde
2 leverans till en internationell organisation
3 leverans för provianteringsändamål
4 leverans till trupper
5 annat

FIXCF Tid för genomförande. Ange någon av koderna nedan:
1 tid för genomförande 60
2 tid för genomförandet 60+ 28
3 tid för genomförande 30

FIXCG Tillämplig lagstiftning. Ange någon av koderna nedan:
1 EG nr 800/1999
2 EG nr 1291/2000
3 EG nr 1291/2000 bilaga III
4 EG nr 1282/2006 art.7

FIXCH Ansökan om exportbidrag. Ange någon av koderna nedan:
0 exportbidrag söks ej
1 exportbidrag söks

FIXCI Omlastning. Ange någon av koderna nedan:
0 Ingen omlastning i en EU-hamn
1 Omlastning i en EU-hamn

FIXCJ Nummer på föranmälan tilldelat av Tullen. Ange det nummer som getts från Tullens
FEOGA-system.

FIXCK Exakt lastningsplats. Anges i fritext.
FIXCL Lastningstid. Ange i fritext dagen och tiden då lastningen påbörjas och avslutas.
FIXCM Den som ansöker om exportbidrag. Anges i fritext.
FIXCN Tillsatt socker. Ange i fritext mängden tillsatt socker, KN-nummer samt tilläggsnummer

enligt Taric.



FIXCO Basprodukt och bearbetad produkt, tillhör inte 386-andelen. Ange endast tilläggskoden för
särskilda upplysningar.
Jordbruksprodukter som exporteras i små mängder, för vilka exportbidrag söks och som
inte beaktas vid beräkningen av minimiantalet kontroller.
Basprodukter och bearbetade produkter enligt exportbidragsnomenklaturen vilka inte
räknas med i den andel på 5 % som ska omfattas av fysiska kontroller enligt förordning
386/90, eftersom det är frågan om små mängder enligt artikel 2.2 i förordning (EG)
2090/2002.

FIXCP Basprodukt och bearbetad produkt, tillhör 386-andelen. Ange endast tilläggskoden för
särskilda upplysningar.
Jordbruksprodukter för vilka exportbidrag söks och som beaktas vid beräkningen av
minimiantalet kontroller.
Basprodukter och bearbetade produkter enligt exportbidragsnomenklaturen vilka räknas
med i den andel på 5 % som ska omfattas av fysiska kontroller enligt förordning 386/90.

FIXCQ Nettovikten är en uppskattning. Ange endast tilläggskoden för särskilda upplysningar.
FIXCR Förskottsbetalning söks. Ange endast tilläggskoden för särskilda upplysningar.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2008.

Import, Bilagda handlingar, fält 44

Tillägg till kodförteckning 0006, handlingar

N830 Exportdeklaration
7PTP Begäran om att få tillämpa förfarandet enligt art. 256

Obs! Om exportdeklarationen är en tidigare handling (fält 40 i SAD-blanketten), används koden 830.

Ändring till kodförteckning 0006, handlingar

Fel kod Rätt kod Förklaring (ändras inte)
1004 I004 Kontrolldokument (I)

Ändringarna av koderna för handling gäller omedelbart.

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, 20/010/31.1.2008



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, 182/2007, 206/2007 och genom cirkulär 217/010/07 och 20/010/08,
görs ändringar enligt följande:

Bilagda handlingar, fält 44

Tillägg till kodförteckning 0006 Handlingar

5014 Speciallicens vid export
C649 Bidragslicens

Följande kod stryks i kodförteckning 0006 Handlingar

A20 Ursprungsintyg för Tokayvin

Ändringarna träder i kraft omedelbart.

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, 22/010/6.2.2008



Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i
februari 2008
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 13 - 29 februari 2008
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 fordon vars bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under perioden 13 - 29 februari 2008.

Sydafrika ZAR 10,9124

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MA/PKK, 23/010/7.2.2008



Antidumpningsåtgärder
Slutlig antidumpningstull vid import av dihydromyrsenol med ursprung i Indien

Genom rådets förordning (EG) nr 63/2008 (EUT nr L 23, 26.1.2008) har en slutlig antidumpningstull införts på import
av dihydromyrsenol med Taric-nummer 2905 22 90 10.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 27 januari 2008 och är följande:

Företag Tullsats
%

Taric-
tilläggsnr

Neeru Enterprises, Rampur, Indien 3,1 A 827
Alla andra företag 7,5 A 999

Belopp som ställts som säkerhet för de preliminära antidumpningstullarna (se TMD nr 115/2007) tas ut upp till den
slutliga antidumpningstullen och beloppen därutöver återbetalas.

Antidumpningsåtgärder som upphört att gälla

Vid import av dihydromyrsenol (KN-nummer 7202 70 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina har
antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och interimsöversyn) upphört att gälla den 31 januari 2008 (EUT L 26,
30.1.2008).

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av kallvalsade platta produkter (KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90,
7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 och
7220 20 89) med ursprung i Folkrepubliken Kina, Republiken Korea och Taiwan har en undersökning av dumpning
inletts (EUT nr C 29, 1.2.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 24/010/2008



Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i februari
2008
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 2008, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta
för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i december 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 4,85 %
Danmark 4,92 %
Sverige 4,74 %
Storbritannien 6,36 %
Lettland 10,78 %
Litauen 7,07 %
Polen 5,67 %
Slovakien 4,31 %
Tjeckien 4,05 %
Ungern 7,63 %
Estland 7,23 %
Bulgarien 6,56 %
Rumänien 7,93 %

MJK/MA, 25/010/14.2.2008



ECS-export som blivit utan utförselbekräftelse
Det största problemet med EU-medlemsländernas nya gemensamma ECS-exportsystem har varit att en betydande del av
de exportdeklarationer som skickats till systemet blir utan adekvat utförselbekräftelse till exportlandet. På EU-nivå
försöker man lösa problemet genom att omorganisera de praktiska tillvägagångssätten mellan de lokala
tullmyndigheterna och aktörerna vid stora hamnar och flygplatser på den europeiska kontinenten. Eftersom
utredningsarbetet och de gemensamma anvisningarna för alla EU-länder därefter ännu dröjer ett tag, ges nedan
anvisningar om vad den finska tullen förutsätter av sina egna exportkunder.

Anvisningar

1. Om ingen elektronisk utförselbekräftelse kommit till den finska tullen, skall kunden med ett manuellt bevis be
utfartstullkontoret (t.ex. tullen i Rotterdam) skicka bekräftelsen till Finland.

2. Om detta inte går, skall kunden visa upp det manuella beviset till exporttullkontoret (t.ex. tullen i Tammerfors).

När den elektroniska uppgiften om utförseln saknas utgör följande tillräckligt bevis på utförseln:
1) exportföljedokument som bekräftats med utfartstullkontorets stämpel,
2) dokument som visar att importförtullningen utförts i importlandet eller
3) transportdokument som visar att varan lämnat gemenskapens område och på basis av vilket Tullen lätt och tillförlitligt
kan identifiera varan (jämförelse med exportdeklarationen).

Om inget av ovan nämnda bevis visas upp, skall exporttullkontoret returnera exemplar 3 av det administrativa
enhetsdokumentet (SAD3) till kunden obekräftat.

I fråga om exportdeklarationer daterade år 2007 skall kunderna visa upp något av ovan nämnda bevis senast den 31
mars 2008. De SAD3-exemplar som fortfarande den 1 april 2008 väntar på utförselbekräftelse vid exporttullkontoret,
returneras av tullkontoret till kunden utan utförselbekräftelse.

JR/AH, 26/010/14.2.2008



Meddelande till exportörer; import av textilprodukter
från Bangladesh
Kommissionen publicerade den 15 februari 2008 ett meddelande till importörer om import till gemenskapen av
textilprodukter från Bangladesh. Enligt meddelandet finns det skäl att betvivla ursprunget för sådana textilprodukter
enligt HS-kapitlen 61 och 62 för vilka man vid import från Bangladesh vill ha förmånlig GSP-tullbehandling. 

Vid ett kontrollbesök har det konstaterats att en betydande del av ursprungsintygen Form A antingen varit förfalskade
eller utfärdade på basis av bedräglig eller vilseledande information.

Gemenskapsföretag som lägger fram dokumentation som bevis på ursprung vid import av ovan nämnda textilprodukter
uppmanas därför vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa ursprunget. Överlåtelse av dessa varor till
fri omsättning kan ge upphov till tullskulder och leda till att gemenskapens ekonomiska intressen skadas.

I fråga om ursprungsintyg som visas upp vid nämnda import görs begäranden om efterkontroll till Bangladesh.
Ursprungsintygen kan vid efterkontroller visa sig vara felaktiga.

Detta meddelande ersätter meddelandet i EGT C 119 av den 30 april 1999, där importörerna uppmanades att alltid vara
på sin vakt när det gäller ursprungsintyg Form A.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 27/010/15.2.2008



Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 7 februari 2008 förordning (EG) nr119/2008 (EUT nr L
36/2008) 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 9 februari 2008. Den tillämpas
således på varor som tullklareras den 29 februari 2008 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.

RAS/HHS, 28/010/18.2.2008

Bilaga: EUT nr L 36; 9.2.2008, s. 4



Förklarande anmärkningar till Europeiska
gemenskapernas kombinerade nomenklatur (KN)
Kommissionen har publicerat ett meddelande (2008/C 38/01) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 38 av den 12
februari 2008. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna i Kombinerade nomenklaturen
(EUVL C 50, 28.2.2006, s.1).

RAS/HHS, 29/010/18.2.2008

Bilaga: EUT C 38, 12.2.2008, s. 1



Ändringarna i CITES-verkställighetsförordningen
träder i kraft 25.2.2008
CITES-verkställighetsförordningen, förordning (EG) nr 865/2006, har ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr
100/2008. Ändringarna träder i kraft den 25 februari 2008. Den nya förordningen finns publicerad i EU:s officiella
tidning nr L 31 av den 5 februari 2008, som finns på Internet på EUR-Lex adress:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:031:0003:0014:SV:PDF

Följande saker har ändrats genom den nya förordningen:

Undantag som gäller personliga tillhörigheter och hushållsföremål

Efter ändringen av förordningen finns det nu flera undantag av detta slag. Samtidigt har importvillkoren för kaviar blivit
strängare och införselransonen har minskat till 125 gram per person. Fr.o.m. den 25 februari 2008 krävs inga CITES-
dokument för följande exemplar enligt bilaga B vilka importerats, återimporterats, exporterats eller återexporterats för
personligt bruk. Detta undantag gäller endast varor som medförs av resenärer samt personlig egendom som överförs i
samband med flyttning.

högst 125 gram kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) per person i förpackningar som är märkta med hjälp av
en metod som godkänts i CITES-konventionen, se bilaga
högst tre regnrör (kaktusstammar, Cactaceae spp.) per person.
högst fyra döda, bearbetade exemplar av krokodildjur, dvs. alligatorer, kajmaner, krokodiler (Crocodylia spp.)  per
person, med undantag av kött och jakttroféer
högst tre skal av jättevingsnäcka (Strombus gigas)  per person.
högst fyra döda exemplar av sjöhäst (Hippocampus spp.) per person.
högst tre exemplar av skal av jättemussla (Tridacnidae spp.) per person men högst 3 kg totalt, där ett intakt skal
eller två matchande halvor räknas som ett exemplar.”

Intyg för provsamlingar

Med provsamling avses i detta sammanhang en samling lagligt förvärvade döda exemplar, inbegripet delar och produkter
av sådana, som transporteras över gränser för presentationsändamål.

Behöriga myndigheter i gemenskapens medlemsländer (i Finland Finlands miljöcentral) kan utfärda ett särskilt intyg för
sådana provsamlingar förutsatt att provsamlingen omfattas av en giltig ATA-carnet. Intyget gäller i högst sex månader
efter utfärdandet eller högst lika länge som ATA-carneten. Intygsmallen finns i bilaga I till förordning 865/2006. Intyget
för provsamlingar beviljas således på samma blankett som gemenskapens normala import- och (åter)exporttillstånd och
intyget kan användas i stället för gemenskapens import- och (åter)exporttillstånd och EU-intyget på följande sätt:

Provsamling med ursprung i gemenskapen

I punkten TILLSTÅND/INTYG i övre delen av provsamlingsintyget skall punkten ÖVRIGT förses med ett kryss och
texten Provsamling. Fält 23 skall förses med numret på den ATA-carnet som visas upp med intyget. Dessutom skall
följande text anges i intygets fält 23 eller i en lämplig bilaga till intyget:

”För provsamling som åtföljs av ATA-carnet nr: xxx. Detta intyg omfattar en provsamling och är inte giltigt utan
åtföljande giltig ATA-carnet. Intyget kan inte överlåtas. De exemplar som omfattas av detta intyg får inte säljas eller på
annat sätt överföras medan de befinner sig utanför den utfärdande medlemsstatens område. Intyget får användas för
(åter)export från [ange (åter)exportlandet] via [ange de länder som ska besökas] för presentation av samlingen och
import av den tillbaka till [ange (åter)exportlandet].”

Provsamling med ursprung i tredje land

I dessa fall skall fält 23 i provsamlingsintyget förses med följande text:

”Detta intyg är giltigt endast när det åtföljs av ett CITES-dokument i original som har utfärdats av ett tredjeland i



enlighet med de bestämmelser som har fastställts av partskonferensen för konventionen.”

Handläggning av intyg vid import

1. Provsamlingar från ett land utanför gemenskapen som för första gången kommer till gemenskapen via Finland

Importen förutsätter att originalexemplaren av sidorna 1, 2 och 3 av ett provsamlingsintyg som beviljats av
Finlands miljöcentral samt en kopia av sidan 1 visas upp.
Dessutom krävs originalet av motsvarande handling som beviljats av det tredje landet.
Tullen handlägger ATA-carneten.
Tullen antecknar vid behov ATA-carnetnumret i fält 23 i de ursprungliga intygsblanketterna och i kopian och
återlämnar sidorna 1 och 2 till kunden.
Tullen skickar sidan 3 till Finlands miljöcentral.
Tullen fyller i fält 27 i kopian av intygets sida 1 och skickar sidan till Finlands miljöcentral.

2. Provsamlingar som inte kommer till gemenskapen för första gången via Finland

Importen förutsätter att sidan 1 av provsamlingsintyget visas upp i original och kopia.
För provsamlingar med ursprung i tredje land krävs därutöver originalet av motsvarande handling som beviljats av
det tredje landet.
Tullen handlägger ATA-carneten.
Tullen säkerställer att sidan 1 i original existerar och återlämnar den tillbaka till kunden.
·Tullen fyller i fält 27 i kopian av intygets sida 1 och skickar sidan till Finlands miljöcentral.

Handläggning av intyg vid export

Exporten förutsätter att sidorna 1, 2 (och 3) av provsamlingsintyget visas upp i original. Sidan 3 krävs endast när
provsamlingen exporteras från gemenskapen för första gången.
Tullen ifyller (vid första exporttillfället) fält 27 i alla sidor och återlämnar sidorna 1 och 2 till kunden och skickar
sidan 3 till Finlands miljöcentral.

EK/JXK, 30/010/2008/

BILAGA

Krav på märkning av kaviarbehållare

I EU verkställdes beslutet om märkning av behållare för kaviar genom kommissionens förordning (EG) 865/2006, som
trädde i kraft den 9 juni 2006. Man kom emellertid överens om att märkningskravet skulle börja gälla inom EU först
efter den 1 april 2007. Sedan detta datum skall en behållare som saknar behörig märkning avlägsnas ur handeln av
säljaren.

Den världsomfattande märkningen av kaviarbehållare innehåller uppgifter om störart, typ av kaviar (vild eller odlad),
ursprungsland, produktionsår, nummer på den registrerade produktions-/förpackningsanläggningen samt satsnummer.

Av märkningen på behållaren av ompackad kaviar framgår ursprungsland, ompackningsland och registrerad
omförpackningsanläggning.



Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i
februari 2008
Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs att användas vid bestämmande av tullvärdet. Dessa
omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland under tiden 27 - 29 februari 2008
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 27 - 29 februari 2008.

Australien AUD 1,5866

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MA/PKK, 31/010/22.2.2008



Omräkningskurser för valuta i mars 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
1.3-31.3.2008 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 2008.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR=1,4601 USD).

Förenta staterna USD 1,4601
Kanada CAD 1,4799
Storbritannien GBP 0,7511
Sverige SEK 9,2828
Norge NOK 7,8410
Danmark DKK 7,4236
Island ISK 95,71
Schweiz CHF 1,6051
Japan JPY 157,620
Australien AUD 1,5866
Hongkong HKD 11,2240
Sydafrika ZAR 11,2610
Saudiarabien SAR 5,4243
Marocko MAD 11,02475
Kuwait KWD 0,39595
Arabemiraten AED 5,33395
Singapore SGD 2,0409
Indien INR 54,826
Iran IRR 13675,5136
Malaysia MYR 4,7258
Kina CNY 10,4697
Thailand THB 45,683
Nya Zeeland NZD 1,8284
Tunisien TND 1,778179
Turkiet TRY 1,6280
Egypten EGP 8,0242
Ryssland RUB 33,552
Ungern HUF 263,470
Tjeckien CZK 24,930
Kazakstan KZT 169,130
Israel ILS 5,2902
Estland EEK 15,4816
Lettland LVL 0,6918
Litauen LTL 3,4288
Polen PLN 3,5385
Slovakien SKK 32,667

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, 32/010/22.2.2008



Antidumpningsåtgärder
Ändring av förordning som gäller import av kinesisk vinsyra

Genom rådets förordning (EG) nr 150/2008 (EUT nr L 48, 22.2.2008) har antidumpningstullen vid import av vinsyra
(KN-nummer 2918 12 00) med ursprung i Kina ändrats. Den ursprungliga förordningen 130/2006 (se TMD 28/2006) har
ändrats retroaktivt så att D-(-)-vinsyra inte omfattas av åtgärderna. Återbetalning av betalda tullar ska sökas hos Tullens
rättelseenheter. För D-(-)-vinsyra återkallas de registreringsåtgärder som påbörjades den 1 december 2007 (se TMD
198/2007), i övrigt fortsätter registreringen. Antidumpningstullen har nu begränsats till att endast gälla vinsyra med
Taric-nummer 2918 12 00 90. Förordningen träder i kraft den 23 februari 2008 och tillämpas från den 20 januari 2006.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

Antidumpningsåtgärderna (partiell interimsöversyn) vid import av okouméplywood (KN-nummer ex 4412 31 10) med
ursprung i Folkrepubliken Kina har avslutats (EUT nr L 42, 16.2.2008).

Nya antidumpningsåtgärder

- vid import av vissa för- och efterspända vajrar och linor av olegerat stål (KN-nummer ex 7217 10 90, ex 7217 20 90,
ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 och ex 7312 10 69) med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande
(undersökning) inletts (EUT nr C 43, 16.2.2008).

- vid import av vissa stearin-, paraffin- och vaxljus (KN-nummer ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 och ex 3406 00 90) med
ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts (EUT nr C 43, 16.2.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

RAS/MSR, 33/010/25.2.2008



Uppvisande av exportlicens vid ansökan om
importlicens för kinesiska textil- och
beklädnadsprodukter
Enligt rådets förordning 3030/93 om import av textilprodukter skall man vid ansökan om importlicens visa upp
exportlicensen för EU-länders myndigheter senast den 31 mars året efter det år då produkterna lastades. De kinesiska
myndigheterna har emellertid beslutat anteckna en sista giltighetsdag i de exportlicenser som gäller import år 2008.
Giltighetstiden är 75 dagar från den dag då licensen beviljades. Därefter är det möjligt att de kinesiska myndigheterna
stryker exportlicensens uppgifter från det elektroniska systemet för tillståndsförvaltning (SIGL) varefter importlicensen
inte kan beviljas. Giltighetstiden för de första exportlicenserna gällande import under år 2008 går ut i mitten av mars.

Kommissionen har meddelat att importörerna borde anpassa sig efter detta nya system. Därför skall importörerna lämna
in sina ansökningar om importlicens till Tullstyrelsen under exportlicensens giltighetstid. Kommissionen fortsätter att
utreda frågan med de kinesiska myndigheterna.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

RAS/MSR, 34/010/26.2.2008



Förklarande anmärkningar till Europeiska
gemenskapernas kombinerade nomenklatur (KN)
Kommissionen har publicerat ett meddelande (2008/C 41/03) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 41 av den 15
februari 2008. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna i den kombinerade nomenklaturen
(EUT C 50, 28.2.2006, s.1).

RAS/HHS, 35/010/26.2.2008

Bilaga: EUT C 41, 15.2.2008, s.5.



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringar i varukoder

gäller fr.o.m. 28.8.2005:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;K; S

Extra
mängdenhet

Bilaga

7225 11 00 00 - - Kornorienterade:    
7225 11 00 10 - - - Med en tjocklek av mer än 0,16 mm 0  1, 2, 5
7225 11 00 90 - - - Andra 0  1, 5
7226 11 00 11 - - - Med en bredd av mer än 500 mm:    
7226 11 00 11 - - - - Med en tjocklek av mer än 0,16 mm 0  1, 2, 5
7226 11 00 19 - - - - Andra 0  1, 5
7226 11 00 91 - - - Med en bredd av högst 500 mm:    
7226 11 00 91 - - - - Med en tjocklek av mer än 0,16 mm 0  1, 2, 5
7226 11 00 99 - - - - Andra 0  1, 5

Undernumren 7226 11 00 10 och 7226 11 00 90 upphörde att gälla 27.8.2005.

gäller fr.o.m 1.1.2008:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats;K; S

Extra
mängdenhet

Bilaga

0303 74 30 10 - - - - Av arten Scomber scombrus EHTO  1
0303 74 30 90 - - - - Annan EHTO  1
1517 10 90 00 - - Annat:    
1517 10 90 10 - - - Med en mjölkfetthalt på högst 10

viktprocent
16,0  1

1517 10 90 90 - - - Annat 16,0  1
3824 90 97 98 - - - - - 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

6,5; K:0 (092140)  1, 4, 5

9005 40 39 90 - - - - - Andra 4,7  1, 5

Följande undernummer upphörde att gälla 31.12.2007:

0303 74 30 11   0303 74 30 11   0303 74 30 19   0303 74 30 91   0303 74 30 91   0303 74 30 99

gäller fr.o.m. 11.1.2008:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängdenhet

Bilaga

2005 10 00 10 - - Blandningar 17,6  1
2005 10 00 20 - - Morötter 17,6  1
2005 10 00 40 - - Sparris 17,6  1

gäller fr.o.m. 1.3.2008:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängdenhet

Bilaga

1602 32 30 00 - - - Innehållande 25 viktprocent eller mer,
men mindre än 57 viktprocent av kött eller
slaktbiprodukter av fjäderfä (NC003):

   



1602 32 30 10 - - - - Inte kokta eller på annat sätt
värmebehandlade

10,9  1, 5

1602 32 30 90 - - - - Andra 10,9  1, 5
1602 32 90 00 - - - Andra:    
1602 32 90 10 - - - - Inte kokta eller på annat sätt

värmebehandlade
10,9  1, 5

1602 32 90 90 - - - - Andra 10,9  1, 5

Textändringar

gäller fr.o.m. 1.1.2008:

Varukod Varubeskrivning
0202 20 30 93 - - - - - Avsett för tillverkning av produkter som omfattas av nr 1602 10, 1602 50 31 eller 1602 50 95 och

som inte innehåller något annat kött än kött av nötkreatur, med en kollagenhalt/proteinhalt av högst 0,45
och som innehåller minst 20 viktprocent kött utan fett (dock inte slaktbiprodukter och fett), där köttet
och köttskyn står för minst 85% av hela nettovikten; produkten skall utsättas för en värmebehandling
som är tillräcklig för att köttproteinerna skall koagulera i hela produkten, och som därför inte visar spår
av en rosafärgad vätska i snittytan när produkten skärs längs en linje som går genom den tjockaste delen
(A-produkter)

0202 30 10 93 - - - - - Avsett för tillverkning av produkter som omfattas av nr 1602 10, 1602 50 31 eller 1602 50 95 och
som inte innehåller något annat kött än kött av nötkreatur, med en kollagenhalt/proteinhalt av högst 0,45
och som innehåller minst 20 viktprocent kött utan fett (dock inte slaktbiprodukter och fett), där köttet
och köttskyn står för minst 85% av hela nettovikten; produkten skall utsättas för en värmebehandling
som är tillräcklig för att köttproteinerna skall koagulera i hela produkten, och som därför inte visar spår
av en rosafärgad vätska i snittytan när produkten skärs längs en linje som går genom den tjockaste delen
(A-produkter)

0202 30 50 93 - - - - - Avsett för tillverkning av produkter som omfattas av nr 1602 10, 1602 50 31 eller 1602 50 95 och
som inte innehåller något annat kött än kött av nötkreatur, med en kollagenhalt/proteinhalt av högst 0,45
och som innehåller minst 20 viktprocent kött utan fett (dock inte slaktbiprodukter och fett), där köttet
och köttskyn står för minst 85% av hela nettovikten; produkten skall utsättas för en värmebehandling
som är tillräcklig för att köttproteinerna skall koagulera i hela produkten, och som därför inte visar spår
av en rosafärgad vätska i snittytan när produkten skärs längs en linje som går genom den tjockaste delen
(A-produkter)

0202 30 90 50 - - - - - - Avsett för tillverkning av produkter som omfattas av nr 1602 10, 1602 50 31 eller 1602 50 95
och som inte innehåller något annat kött än kött av nötkreatur, med en kollagenhalt/proteinhalt av högst
0,45 och som innehåller minst 20 viktprocent kött utan fett (dock inte slaktbiprodukter och fett), där
köttet och köttskyn står för minst 85% av hela nettovikten; produkten skall utsättas för en
värmebehandling som är tillräcklig för att köttproteinerna skall koagulera i hela produkten, och som
därför inte visar spår av en rosafärgad vätska i snittytan när produkten skärs längs en linje som går genom
den tjockaste delen (A-produkter)

0202 30 90 70 - - - - - - Avsett för tillverkning av produkter som omfattas av nr 1602 10, 1602 50 31 eller 1602 50 95
och som inte innehåller något annat kött än kött av nötkreatur, med en kollagenhalt/proteinhalt av högst
0,45 och som innehåller minst 20 viktprocent kött utan fett (dock inte slaktbiprodukter och fett), där
köttet och köttskyn står för minst 85% av hela nettovikten; produkten skall utsättas för en
värmebehandling som är tillräcklig för att köttproteinerna skall koagulera i hela produkten, och som
därför inte visar spår av en rosafärgad vätska i snittytan när produkten skärs längs en linje som går genom
den tjockaste delen (A-produkter)

0206 29 91 32 - - - - - - - - Avsett för tillverkning av produkter som omfattas av nr 1602 10, 1602 50 31 eller 1602 50 95
och som inte innehåller något annat kött än kött av nötkreatur, med en kollagenhalt/proteinhalt av högst
0,45 och som innehåller minst 20 viktprocent kött utan fett (dock inte slaktbiprodukter och fett), där
köttet och köttskyn står för minst 85% av hela nettovikten; produkten skall utsättas för en
värmebehandling som är tillräcklig för att köttproteinerna skall koagulera i hela produkten, och som
därför inte visar spår av en rosafärgad vätska i snittytan när produkten skärs längs en linje som går genom
den tjockaste delen (A-produkter)

0206 29 91 50 - - - - - - - - Avsett för tillverkning av produkter som omfattas av nr 1602 10, 1602 50 31 eller 1602 50 95
och som inte innehåller något annat kött än kött av nötkreatur, med en kollagenhalt/proteinhalt av högst
0,45 och som innehåller minst 20 viktprocent kött utan fett (dock inte slaktbiprodukter och fett), där
köttet och köttskyn står för minst 85% av hela nettovikten; produkten skall utsättas för en



värmebehandling som är tillräcklig för att köttproteinerna skall koagulera i hela produkten, och som
därför inte visar spår av en rosafärgad vätska i snittytan när produkten skärs längs en linje som går genom
den tjockaste delen (A-produkter)

1511 90 19 10 - - - - Avsedd att användas för tillverkning av:
- tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10,
- blandningar av metylestrar av fettsyror enligt nr 3824 90 91,
- metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916,
- stearinsyra enligt nr 3823 11 00 eller
- produkter enligt nr 3401

1511 90 91 10 - - - - Avsedd att användas för tillverkning av:
- tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10,
- blandningar av metylestrar av fettsyror enligt nr 3824 90 91,
- metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916,
- stearinsyra enligt nr 3823 11 00 eller
- produkter enligt nr 3401

1513 11 10 10 - - - - Avsedd att användas för tillverkning av:
- tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10,
- blandningar av metylestrar av fettsyror enligt nr 3824 90 91,
- metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916,
- stearinsyra enligt nr 3823 11 00 eller
- produkter enligt nr 3401

1513 19 30 10 - - - - - Avsedd att användas för tillverkning av:
- tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10,
- blandningar av metylestrar av fettsyror enligt nr 3824 90 91,
- metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916,
- stearinsyra enligt nr 3823 11 00 eller
- produkter enligt nr 3401

1513 21 10 10 - - - - Avsedd att användas för tillverkning av:
- tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10,
- blandningar av metylestrar av fettsyror enligt nr 3824 90 91,
- metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916,
- stearinsyra enligt nr 3823 11 00 eller
- produkter enligt nr 3401

1513 29 30 10 - - - - - Palmkärnolja avsedd att användas för tillverkning av:
- tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10,
- blandningar av metylestrar av fettsyror enligt nr 3824 90 91,
- metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916,
- stearinsyra enligt nr 3823 11 00 eller
- produkter enligt nr 3401

3815 90 90 16 - - - Reaktionsinitiator baserad på dimetylaminopropylkarbamid (TN003)
7007 19 20 10 - - - - Härdat bildskärmsglas med ett diagonalmått av minst 81,28 cm (± 1,5 cm) men högst 185,42 cm (±

1,5 cm), försett antingen med en rasterfilm och en film som absorberar ljus i det nära infraröda området
eller med ett ledande skikt som anbringats genom katodförstoftning (sputtring) och eventuellt med ett
extra antireflexskikt på ena eller båda sidorna; för tillverkning av produkter enligt nr 8528 (TN003)

7007 29 00 10 - - - Bildskärmsglas med ett diagonalmått av minst 81,28 cm (± 1,5 cm) men högst 185,42 cm (± 1,5 cm),
bestående av två på varandra laminerade glasskivor, försett antingen med en rasterfilm och en film som
absorberar ljus i det nära infraröda området eller med ett ledande skikt som anbringats genom
katodförstoftning (sputtring) och eventuellt med ett extra antireflexskikt på ena eller båda sidorna; för
tillverkning av produkter enligt nr 8528 (TN003)

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 50,
kompostkvarnar enligt nr 8436 80 99 eller rivare enligt nr 8432 29 10 (TN003)

8407 90 80 10 - - - - - Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande
kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm³ och en effekt av minst 6 kW men högst 20,0 kW, för
framställning av
- med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 8433 11 51,
- traktorer enligt nr 8701 90 11 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, eller
- slåttermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300 cm³ enligt nr 8433 20 10



8407 90 90 10 - - - - - Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande
kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm³ och en effekt av minst 6 kW men högst 20,0 kW, för
framställning av
- med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 8433 11 51,
- traktorer enligt nr 8701 90 11 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, eller
- slåttermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300 cm³ enligt nr 8433 20 10

gäller fr.o.m. 1.1.2008:

Varukod Varubeskrivning
1601 00 10 10 - - Av djur enligt undernummer 0101-0104, med undantag av vildsvin
1601 00 91 10 - - - Av djur enligt undernummer 0101-0104, med undantag av vildsvin
1601 00 99 10 - - - Av djur enligt undernummer 0101-0104, med undantag av vildsvin
8407 33 90 10 - - - - Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller

roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm³ och en effekt av minst 6 kW
men högst 20,0 kW, för framställning av
- med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare)
enligt nr 8433 11 51,
- traktorer enligt nr 8701 90 11 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, eller
- slåttermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300 cm³ enligt nr
8433 20 10

gäller fr.o.m. 1.1.1999:

Varukod Varubeskrivning  
2918 30 00 10 - - benzofenon-3,3':4,4'-tetrakarboxylsyradianhydrid

gäller fr.o.m. 1.7.2005:

Varukod Varubeskrivning  
2926 90 95 74 - - - Klorotalonil

Fotnotsförteckning

Textändringar

gäller fr.o.m. 1.1.2008:
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 1385/2007 (EGT L 309). Hänvisningar till förordning (EG) nr 1431/94 skall anses som
hänvisningar till förordning (EG) nr 1385/2007.

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 1382/2007 (EGT L 309). Hänvisningar till förordning (EG) nr 1556/2006 skall anses
som hänvisningar till förordning (EG) nr 1382/2007.

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 1563/2007 och
- den sammanlagda nettovikten per koefficientkategori enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1563/2007.

CD 463
För övergång till fri omsättning erfordras att en importlicens AGRIM uppvisas, som utfärdats i enlighet med förordning
(EG) nr 1580/2007 (EGT L 350).

gäller fr.o.m. 5.2.2008:



CD 142
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens enligt bestämmelserna i
förordning (EG) nr 27/2008 (EGT L 13). Hänvisningar till förordning (EG) nr 2449/96 skall anses som hänvisningar till
förordning (EG) nr 27/2008.

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, 36/010/26.2.2008



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 Hemort Kundnummer
20.2.2008 Essima Ky 0143928-5T0001 Uusikaupunki 3289-6

 ETY/TRH, 37/010/28.2.2008



Meddelande till importörer; import med
förmånsbehandling från Montenegro till gemenskapen
Meddelandet till importörer (EUT C 297, 7.12.2006) om import av alla produkter från Montenegro (ME) till
gemenskapen med förmånsbehandling har dragits tillbaka (EUT C 61, 6.3.2008). Meddelandet grundade sig på
misstankar om huruvida ursprungsstatus för produkter som importerades från Montenegro inom ramen för
förmånsordningen kontrollerades i enlighet med gemenskapslagstiftningen på ett klanderfritt sätt.

Kommissionen har nu i ett nytt meddelande till importörer konstaterat att Montenegro nuförtiden förvaltar
förmånsordningen på ett korrekt sätt.  I Montenegro har tillräckliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att
tullförvaltningen kan förvalta och kontrollera förmånsordningen på ett korrekt sätt i samband med export av
ursprungsprodukter till anda Balkanländer eller till gemenskapen. Därför har meddelandet till importörer gällande alla
produkter dragits tillbaka.

Vid import med förmånsbehandling skall man ändå beakta att det gällande de ursprungsintyg som visas upp vid import
görs begäranden om efterkontroll till förmånsländerna. I samband med efterkontroll kan utfärdade ursprungsintyg visa
sig vara felaktiga, fastän inget särskilt meddelande till importörer hade publicerats.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 38/010/10.3.2008



Kontroll av genetiskt modifierat ris LLRice601 –
ändrade krav gällande dokument
Kommissionen har utfärdat beslut 2006/601/EG (EUT L 244 s. 27, 7.9.2006), 2006/754/EG (EUT L 306 s. 17,
7.11.2006) och 2008/162/EG (EUT L 52 s. 25, 27.2.2008) om genetiskt modifierat ris ”LLRice601” som är förbjudet i
gemenskapen. Besluten gäller produktsäkerhetskontroll och krav på dokument för försändelser innehållande ris med
ursprung i Förenta staterna. De berörda produkterna utgörs av långkornigt ris med varukod 100610 – 100640. I beslut nr
2006/754/EG nämns varukoderna närmare.

Varje importparti som förtullas skall tills vidare åtföljas av tre dokument om vilka bestäms i beslut nr 2008/162/EG och
som Tullen granskar i samband med tullklarering. Utöver att dessa dokument granskas skall också prover tas på rispartier
i form av stickprov för laboratorieundersökningar. Stickprover ska också tas på rispartier i handeln inom EU. För dessa
försändelser krävs dock ovan avsedda dokument inte.  

Mera information ges av Tullaboratoriet och konsumentskyddsinspektörerna i Södra tulldistriktet.

40/010/11.3.2008



Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 21 februari 2008 förordning (EG) nr 155/2008 (EUT nr L
48/2008) 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 22 februari 2008. Den tillämpas
således på varor som tullklareras den 13 mars 2008 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.

RAS/HHS, 41/010/12.3.2008

Bilaga: EUT L 48, 22.2.2008, s. 13



E-postadressen för reservsystemet vid
transiteringsförfarandet tas ur bruk 12.3.2008
Tullstyrelsen har i sitt meddelande (TMD) nr 152/2007 berättat om möjligheten att meddela övergången till
reservförfarandet vid transiteringsförfarandet till e-postadressen varamenettely.ncts@tulli.fi. Denna e-postadress tas ur
bruk den 12 mars 2007. Från och med detta datum ska de kunder som vill övergå till reservförfarandet fylla i en anmälan
om övergången på Tullens webbplats. Efter att denna elektroniska anmälan har godkänts får kunden automatiskt
tillstånd att övergå till reservförfarandet. De av kunden angivna uppgifterna sparas elektroniskt i Tullens arkiv, där
Tullen på basis av antalet anmälningar om övergång till reservsystemet vid behov kan granska om minimivillkoren för
tillståndet att verka som godkänd aktör uppfylls.

Blanketten finns (12.3.2008) på följande adress:

Mera information:

Norra tulldistriktet Topi Virkkala 02049 28025
Södra tulldistriktet Marjo Saastamoinen 02049 21314
Östra tulldistriktet Marika Valtonen 02049 25041
Västra tulldistriktet Peter Dahlberg 02049 24044
Ålands tulldistrikt Tapani Sivén 02049 26044

JR/HL, 42/010/12.3.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
mars 2008
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 19 - 31 mars 2008 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 19 - 31 mars 2008.

Förenta staterna USD 1,5417
Island ISK 103,220
Hongkong HKD 11,8444
Sydafrika ZAR 11,8298
Saudiarabien SAR 5,72885
Arabemiraten AED 5,63085
Indien INR 57,9945
Thailand THB 48,200
Turkiet TRY 1,7410
Kazakstan KZT 179,820

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MA/PKK, 31/010/22.2.2008



Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i mars
2008
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 2008, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för
tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i januari 2008 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 4,48 %
Danmark 4,73 %
Sverige 4,52 %
Storbritannien 5,66 %
Lettland 9,01 %
Litauen 5,69 %
Polen 5,64 %
Slovakien 4,32 %
Tjeckien 3,96 %
Ungern 7,78 %
Estland 7,03 %
Bulgarien 6,55 %
Rumänien 8,43 %

MJK/MA, 44/010/13.3.2008



Antidumpningsåtgärder
Fortsatt uppbörd av antidumpningstull vid import av cykeldelar med ursprung i Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 171/2008 (EUT nr L 55, 28.2.2008) har en antidumpningstull införts vid import av
cykeldelar med Taric-nummer 8714 91 10 19, 8714 91 30 19, 8714 93 90 90, 8714 94 30 90, 8714 94 90 19, 8714 96 30
90, 8714 99 10 90, 8714 99 50 90 och 8714 99 90 19. Översynen av importen i fråga upphör. Förordningen trädde i
kraft den 29 februari 2008.

Slutlig antidumpningstull vid import av ferrokisel med ursprung i Folkrepubliken Kina,
Egypten, Kazakstan, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Ryssland

Genom rådets förordning (EG) nr 172/2008 (EUT nr L 55, 28.2.2008) har en slutlig antidumpningstull införts vid import
av ferrokisel med KN-nummer 7202 21 00, 7202 29 10 och 7202 29 90. De tillämpliga antidumpningstullarna trädde i
kraft den 29 februari 2008 och är följande:

Land Företag Antidumpnings-
tullsats (%)

TARIC-
tilläggsnummer

Kina ErdosXijin Kuangye Co., Ltd,
Qipanjing Industry Park

15,6 A829

 Lanzhou Good Land Ferroalloy
Factory Co., Ltd Xicha Village

29,0 A830

 Alla övriga företag 31,2 A999
Egypten The Egyptian Ferroalloys

Company, Kairo
15,4 A831

 Alla övriga företag 18,0 A999
Kazakstan Samtliga företag 33,9 -
F.d. jugoslaviska
republiken
Makedonien

Samtliga företag 5,4 -

Ryssland Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk 17,8 A835
 Alla övriga företag 22,7 A999

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovan nämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilagan
nedan visas upp.

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminra antidumpningstullen (se TMD nr 133/2007) tas ut slutligt och
beloppen därutöver återbetalas.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 174/2008 (EUT nr L 55, 28.2.2008) återkallas godtagandet av det åtagande
som gjorts av företaget Silmak Dooel Export Import, Jegunovce.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

RAS/MSR, 45/010/18.3.2008

BILAGA

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 i denna förordning ska innehålla en deklaration som undertecknats av en
anställd vid företaget och ha följande form:

1. Den anställdes namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

2. Följande deklaration: Jag intygar härmed att den [kvantitet] ferrokisel som tas upp i denna faktura och som sålts för
att exporteras till Europeiska gemenskapen, har tillverkats av (företagets namn och adress) ([TARIC-tillggsnummer]) i
(berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.

Datum och namnteckning



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

Datum Företaget namn FO-nummer Hemkommun Kundnummer
1.3. -08 Dimex Oy 0477986-7T0001 Leppävirta 9255-1
25.2.-08 Draka Comteq Finland Oy 1901861-4T0001 Helsinki 5239-9
1.3. -08 Hiven Oy 0472472-7T0001 Paimio 3342-3
1.3.-08 Lieksan Laatuherkut Oy 0954126-8T0001 Lieksa 7211-6
17.3.-08 Nokia Oyj 0112038-9T0001-T0006,

T0008-9
Espoo 1248-4, 1596-6, 39

3928-9, 8949-0, 57
1.3. -08 PPM-Systems Oy 0369115-0T0001 Helsinki 8938-3

Följande uppgifter har avförts på grund av att firman lagts ned:

1.3.-08 Ahlsell Oy 0353811-3T0001 Vantaa 5455-1

TR/TRH, 46/010/18.3.2008



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringar i varukoder

gäller fr.o.m. 1.3.2008:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängdenhet

Bilaga

0210 99 90 00 - - - Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter
av kött:

   

0210 99 90 10 - - - - Av tamsvin och nötkreatur eller andra
oxdjur

15,4 + 303,4
eur/100 kg

 1, 5

0210 99 90 90 - - - - Andra 15,4 + 303,4
eur/100 kg

 1, 5

gäller fr.o.m. 28.1.2006:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängdenhet

Bilaga

2918 12 00 00 - - Vinsyra:    
2918 12 00 10 - - - D(-)-vinsyra med en negativ optisk

rotation på minst 12,0 grader uppmätt i en
vattenlösning enligt metoden i Europeiska
farmakopén

6,5  1, 2, 5

2918 12 00 90 - - - Andra 6,5  1, 2, 5

gäller fr.o.m. 10.3.2008:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängdenhet

Bilaga

2616 90 00 00 - Andra slag:    
2616 90 00 10 - - Guldmalm, även anrikad 0  1
2616 90 00 90 - - Andra 0  1
2620 99 95 00 - - - Andra:    
2620 99 95 10 - - - - Innehållande järn, mangan, tungsten,

silver eller guld
0  1, 5

2620 99 95 90 - - - - Andra 0  1, 5
2705 00 00 00 Kolgas, vattengas, generatorgas och

liknande gaser, andra än petroleumgaser
och andra gasformiga kolväten:

   

2705 00 00 10 - Kolgas 0 1 000 m3 1
2705 00 00 90 - Andra 0 1 000 m3 1
2706 00 00 00 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt

andra mineraltjäror, även separerade
eller delvis destillerade (toppade),
inbegripet så kallade preparerad tjära:

   

2706 00 00 10 - Stenkolstjära 0  1
2706 00 00 90 - Andra 0  1
7105 10 00 00 - Av diamanter:    
7105 10 00 10 - - Av naturliga stenar 0 g 1
7105 10 00 90 - - Andra 0 g 1
7105 90 00 00 - Andra slag:    
7105 90 00 10 - - Av naturliga stenar 0 g 1
7105 90 00 90 - - Andra 0 g 1
7112 30 00 00 - Aska innehållande ädel metall eller

föreningar av ädla metaller:
   



7112 30 00 10 - - Aska innehållande guld eller silver eller
guld- eller silverföreningar

0  1

7112 30 00 90 - - Andra 0  1
7112 99 00 00 - - Andra slag:    
7112 99 00 10 - - - Annat avfall och skrot av silver 0  1
7112 99 00 90 - - - Andra 0  1
7118 10 90 00 - - Andra:    
7118 10 90 10 - - - Guldmynt, inte utgörande lagligt

betalningsmedel
0  1

7118 10 90 90 - - - Andra 0  1
9705 00 00 00 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt,

botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt,
historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt,
etnografiskt eller numismatiskt intresse:

   

9705 00 00 10 - Samlarobjekt av trä 0  1, 5
9705 00 00 20 - Samlarobjekt av silver eller guld 0  1, 5
9705 00 00 90 - Andra 0  1, 5
9706 00 00 00 Antikviteter med en ålder av över 100 år:    
9706 00 00 10 - Antikviteter av trä 0  1, 5
9706 00 00 90 - Andra 0  1, 5

Tekständring, gäller fr.o.m. 1.1.2007:

4412 31 10 10 - - - - Med minst ett yttre skikt av okoumé, ej belagd med ett filmbelagt skikt av andra
material

Fotnotsförteckning

Nya fotnoter

gäller fr.o.m. 29.2.2008:
CD 530
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 deklaration: "Jag intygar härmed att den [kvantitet] ferrokisel som tas upp i denna faktura och som sålts för
att exporteras 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 namnteckning"
Om någon sådan faktura inte uppvisas skall den tullsats som gäller för andra företag tillämpas.

gäller fr.o.m. 10.3.2008:
CD 533
För export erfordras att en certifikat uppvisas, som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 194/2008 (EGT L 66).

CD 534
Om de deklarerade varorna beskrivs i TM-fotnoterna till åtgärden och inget  exporttillstånd enligt  bestämmelserna i
artikel 5 i förordning (EG) nr 194/2008 (EGT L 244) uppvisas, är export förbjuden.

TM 607
Ska  inte  gälla  varor  som,  i  enlighet  med  en  avtalsförpliktelse  att  leverera  varorna  till  en  avtalsslutande  part  i
gemenskapen, har avsänts före den 10 mars 2008. Varor ska anses vara avsända om de lämnade Burma/Myanmar för en
slutdestination i gemenskapen före den dagen.

TM 608
Delar som är lämpliga att användas med maskiner och apparater enligt nr 8429 och 8430.

TM 609
Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning, tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning av



jord, sten, malm eller andra mineraliska ämnen i fast form (inbegripet pulver- eller pastaform); och delar till dessa.

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

RAS/LK, 47/010/18.3.2008



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, 182/2007, 206/2007 och genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08 och
22/010/08, görs ändringar enligt följande:

TILLÄGG TILL SÄRSKILD UPPLYSNING (KODFÖRTECKNING 0027), FÄLT 44

Alla nedan nämnda ändringar av tilläggskoder för särskild upplysning gäller exportdeklarationer för FEOGA-varor.

Utöver koden skall också en ytterligare kod eller text (se förklaring) anges i fältet.

Tillägg

Ny kod Förklaring
FIXCS Bidragsnivå. Ange någon av koderna nedan

1 bidragsnivå har inte angetts och då antas det att bidraget
understiger 1000 euro
2 bidragsnivå xxx euro/kg
3 bidragsnivå xxx euro/100 kg
4 bidragsnivå xxx/euro/ xxxx (annan måttenhet)

FIXCT Exportavgift
Ange EXPORTAVGIFT och därefter numret på förordningen.

FIXCU T-status. Ange någon av koderna nedan:
E varan har ursprung i gemenskapen
T varan är importvara



Ändring 1 (Förklaring till kod 0 gällande kod XCC)

Kod Nuvarande förklaring Ny förklaring
FIXCC GJP-kod. Ange någon av

koderna nedan:
0 exportbidrag söks ej
11 exportbidrag
12 exportlicens
13 interventionsprodukt
14 proviantering inom
gemenskapen
15 uppläggning på
provianteringslager inom
gemenskapen
16 proviantering i tredje land
17 proviantering av
borrningsplattformar
18 återkommande
exportförfaranden med små
varupartier

GJP-kod. Ange någon av
koderna nedan:
0 ingen GJP-kod
11 exportbidrag
12 exportlicens
13 interventionsprodukt
14 proviantering inom
gemenskapen
15 uppläggning på
provianteringslager inom
gemenskapen
16 proviantering i tredje land
17 proviantering av
borrningsplattformar
18 återkommande
exportförfaranden med små
varupartier

Ändring 2

Kod Dag för ikraftträdande
enligt cirkulär
20/010/2008

Ändring

FIXCD 1.4.2008 Tas i bruk vid en tidpunkt som
meddelas senare

FIXCE 1.4.2008 Tas i bruk vid en tidpunkt som
meddelas senare

FIXCF 1.4.2008 Tas i bruk vid en tidpunkt som
meddelas senare

FIXCJ 1.4.2008 Tas i bruk vid en tidpunkt som
meddelas senare

FIXCO 1.4.2008 Tas i bruk vid en tidpunkt som
meddelas senare

FIXCP 1.4.2008 Tas i bruk vid en tidpunkt som
meddelas senare



BILAGDA HANDLINGAR, FÄLT 44

Alla nedan nämnda ändringar i koder för handling gäller exportdeklarationer.

Tillägg till kodförteckning 0006 Handlingar

E014 Exportlicens (mjölkprodukter)
C034 Kimberley-certifikat (rådiamant, export)
X001 Exportlicens (AGREX)
5014 Speciallicens vis export (FEOGA)
5015 Finlands miljöcentrals exporttillstånd för avfall
5016 Inrikesministeriets exporttillstånd för gassprayer
5017 Läkemedelsverkets exporttillstånd för sassafraolja 
5018 Läkemedelsverkets exporttillstånd för naturprodukter som

innehåller safrol
5019 Intyg om överensstämmelse för färska citrusfrukter
5020 Anmälan till STTV om sprit 
5021 Läkemedelsverkets exporttillstånd för narkotika
5022 Vägningsintyg (FEOGA)

Ändringarna träder i kraft den 1 april 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 datainnehållsansvarig.

JR/VHM, 48/100/18.3.2008



Tullkvot för livsmedelsberedningar från Island
Europeiska gemenskapens kommission har utfärdat en förordning om öppnande för år 2008 och de följande åren av en
tullkvot som ska tillämpas på import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Island som framställs
genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93.  Förordning nr 52/2008;
publicerad i EUT L 18/23.1.2008. Förordningen trädde i kraft den 26 januari 2008 och tillämpas från den 1 januari 2008.

Under perioden 1 januari - 31 december 2008 och de följande åren ska de varor med ursprung i Island som importeras
till gemenskapen och som återfinns i bilagan nedan underkastas de tullsatser som anges i den bilagan inom ramen för den
årliga kvot som anges där.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 49/010/25.3.2008

Bilaga: EUT L 18, 23.1.2008, s. 6, tabell



Tullkvot för viner med ursprung i Montenegro
Europeiska gemenskapens kommission har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av
gemenskapstullkvoter för viner med ursprung i Republiken Montenegro. Förordning nr 53/2008; publicerad i EUT L
18/23.1.2008. Förordningen trädde i kraft den 24 januari 2008 och tillämpas från den 1 januari 2008.

För import till gemenskapen av vin med ursprung i Republiken Montenegro öppnas en tullfri tullkvot enligt bilagan
nedan. Tullfrihet tillämpas om vinet åtföljs av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration och om vinet inte
omfattas av exportsubventioner. Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning i vilken tulldeklarationerna tas emot.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 50/010/25.3.2008

Bilaga: EUT L 18, 23.1.2008, s. 9, tabell



Tullkvot för jordbruksprodukter med ursprung i
Moldavien
Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om införande av autonoma handelsförmåner för Moldavien samt om
ändring av förordning (EG) nr 980/2005 och kommissionens beslut 2005/924/EG. Förordning nr 55/2008; publicerad i
EUT L 20/24.1.2008. Förordningen trädde i kraft den 31 januari 2008 och tillämpas under perioden 1.3.2008 –
31.12.2012.

Produkter i tabellen i förordningens bilaga 1 får importeras till gemenskapen tullfritt inom ramen för de
gemenskapstullkvoter som fastställs i tabellen.

Kommissionen förvaltar dessa tullkvoter enligt den ordning i vilken tulldeklarationerna tas emot med undantag av
tullkvoterna för mjölkprodukter med varukod 0401-0406 som förvaltas med importlicenser.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 51/010/25.3.2008

Bilaga: EUT L 20, 24.1.2008, s. 6, tabell



Tullkvoter för margarin, etylalkohol samt pip- och
cigarettobak från Norge
Europeiska gemenskapens kommission har utfärdat en förordning om öppnande för år 2008 och de följande åren av en
tullkvot som ska tillämpas på import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge som framställs
genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93.  Förordning nr 65/2008;
publicerad i EUT L 23/26.1.2008. Förordningen trädde i kraft den 29 januari 2008 och den tillämpas från den 1 januari
2008.

För produkterna öppnas tullkvoter enligt bilagan nedan för perioden den 1 januari - 31 december 2008 och de därpå
följande åren.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 52/010/25.3.2008

Bilaga: EUT L 23, 26.1.2008, s. 10, tabell



Det ömsesidiga avtalet med Bosnien och Hercegovina
Ett interimsavtal (2008/474/EG, EUT L 169, 30.6.2008) om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska
gemenskaperna och Bosnien och Hercegovina (BA, 93) tillämpas från den 1 juli 2008. Genom detta interimsavtal
verkställs bestämmelserna om handel och handelsrelaterade frågor i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan
Europeiska gemenskaperna och Bosnien och Hercegovina. Interimsavtalet tillämpas tills stabiliserings- och
associeringsavtalet träder i kraft.

Frihandelsområde

Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina inrättar gradvis ett bilateralt frihandelsområde inom fem år efter att
interimsavtalet trätt i kraft.

Tullförmånerna är nu ömsesidiga i avtalet. Med andra ord får också gemenskapens ursprungsprodukter
förmånsbehandling vid export till Bosnien och Hercegovina.  Förmånsbehandlingen förutsätter i Bosnien och
Hercegovina att gemenskapsexportören utfärdat ett förmånsberättigande ursprungsintyg (har ansökt om varucertifikat
EUR.1 hos tullen eller har själv upprättat en fakturadeklaration) för produkten.

Industriprodukter

Tullarna på import till gemenskapen av industriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina avskaffas från och
med den dag då interimsavtalet träder ikraft. Också de kvantitativa restriktionerna avskaffas.

Tullarna på import till Bosnien och Hercegovina av andra industriprodukter med ursprung i gemenskapen än de som
räknas upp i bilaga I avskaffas från och med den dag då interimsavtalet träder i kraft. Importtullarna på produkter enligt
bilaga Ia-c avskaffas gradvis i Bosnien och Hercegovina den 1 januari det första, tredje eller femte året efter avtalets
ikraftträdande.

Jordbruksprodukter

Gemenskapen avskaffar på den dag avtalet träder i kraft importtullarna på jordbruksprodukter med ursprung i Bosnien
och Hercegovina, med undantag av produkter enligt varukoderna 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 och 2204.  För vissa
nötköttsprodukter fastställs årliga tullkvoter med nedsatta tullar. Gemenskapen tillämpar tullfrihet för socker som hör till
varukoderna 1701 och 1702 inom ramen för de årliga tullkvoterna (12 000 ton).   

Tullförmånerna vid import till Bosnien och Hercegovina av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen finns
angivna i avtalets bilaga III (bilaga IIIa: tullfri import utan kvantitativa restriktioner, bilaga IIIb - d: tullarna sänks och
avskaffas enligt de angivna tidtabellerna, bilaga IIIe: tullarna avskaffas inom gränserna för tullkvoterna).  

Fisk och fiskeriprodukter

Gemenskapen avskaffar alla tullar på fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina den dag då
avtalet träder i kraft med undantag av produkter som förtecknas i avtalets bilaga IV. Dessa är produkter för vilka
gemenskapen beviljar tullförmåner inom ramen för tullkvoter och små förmåner för mängder utöver kvoten.

Bosnien och Hercegovina avskaffar alla tullar på fisk och fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen enligt
tidtabellen i avtalets bilaga V.

Bearbetade jordbruksprodukter

I avtalets protokoll nr 1 fastställs handelsordningarna för bearbetade jordbruksprodukter.  I protokollets bilaga I finns en
förteckning över de bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina vilkas import till
gemenskapen är tullfri.  Bosnien och Hercegovinas medgivanden för produkter med ursprung i gemenskapen förtecknas
i bilaga II. Tullfriheten genomförs antingen genast eller gradvis enligt tidtabellen i bilaga II.   

Viner

Bestämmelser om vinhandeln finns i avtalets protokoll nr 6. Protokollet innehåller också ett avtal om ömsesidiga
tullförmåner för vissa viner som beviljas tullfrihet inom ramen för tullkvoter. Vid tillämpning av vinavtalet iakttas de
ursprungsregler som fastställts i protokoll 2 till stabiliserings- och associeringsavtalet.  Kommissionen kommer att utfärda
en förordning om öppnande och förvaltning av tullkvoter för vin.  



Ursprungsregler

Avtalets protokoll nr 2 innehåller ursprungsreglerna. Dessa regler liknar i mycket hög grad ursprungsreglerna i andra
handelsavtal som gemenskapen slutit. I de varukodsspecifika ursprungsreglerna (protokollets bilaga II) har ändringarna i
HS-nomenklaturen som trädde i kraft i början av år 2007 beaktats. 

Produkterna med ursprung i gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina omfattas av bilateral kumulation i
gemenskapen och Bosnien och Hercegovina.  

Utvidgat kumulationsområde

Kumulation tillämpas utöver på gemenskapens och Bosnien och Hercegovinas ursprungsmaterial också på de länders
eller regioners ursprungsmaterial som deltar i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess samt på material som har
ursprung i Turkiet. I fråga om Turkiets ursprungsmaterial tillämpas kumulationen dock inte på jordbruksprodukter eller
kol- och stålprodukter.

Stabiliserings- och associeringsprocessen gäller följande länder: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien,
Makedonien, Montenegro och Serbien, inklusive Kosovo.

Tillämpningen av denna utvidgade kumulation förutsätter att det avtal om handeln med förmånsbehandling som
tillämpas mellan länderna har likadana ursprungsregler som avtalet med Bosnien och Hercegovina. Att villkoren för
tillämpning av kumulationen blivit uppfyllda kommer att tillkännages i EUT (C-serien). I tillkännagivandet kommer det
också att nämnas från och med vilket datum den utvidgade kumulationen tillämpas. Produkterna enligt protokollets
bilaga V omfattas inte av denna utvidgade kumulation.  Bilaga V omfattar bearbetade jordbruksprodukter som har en
hög sockerhalt (bilaga 1 till cirkuläret). Syftet med begränsningen är att förhindra att de kvoter som är ämnade för
socker som hör till varukoderna 1701 och 1702 kringgås genom att från Balkanländerna till gemenskapen importera
produkter som innehåller mycket socker och som hör till andra varukoder än de som nämns ovan.  

Den allmänna toleransregeln är 10 % av produktens pris fritt fabrik.  Detta innebär att icke-ursprungsmaterial som enligt
de varukodsspecifika reglerna gällande en viss produkt inte borde användas vid tillverkningen av produkten ändå i vissa
fall får användas om materialets värde inte överstiger 10 procent av produktens pris fritt fabrik. Denna regel tillämpas
inte på produkter som hör till kapitlen 50 – 63 (textilier).

Som otillräcklig bearbetningsåtgärd (artikel 7) nämns nu också blandning av socker med något annat material.

Förbud mot tullrestitution

Artikel 15 i protokollet innehåller en bestämmelse om förbud mot tullrestitution. Ett fullständigt förbud mot
tullrestitution tillämpas genast när avtalet trätt i kraft.

Ursprungsintyg

Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1 som styrkts av tullen eller fakturadeklaration som upprättats av
exportören.  Ursprungsintyget är i kraft fyra månader efter den dag det utfärdats i exportlandet.   Varucertifikat EUR.1
som utfärdas i efterhand ska förses med följande påskrift på engelska: "ISSUED RETROSPECTIVELY". Duplikat av
intyget ska förses med påskriften ”DUPLICATE”. Påskrifterna ska uttryckligen skrivas endast på engelska.

Artikel 12 som gäller territorialprincipen motsvarar den harmoniserade modellen, dvs. bestämmelsen motsvarar
motsvarande bestämmelse i Europa-Medelhavsavtalen.    

De nämnda anpassningarna av ursprungsreglerna har redan inkluderats i protokollen för ursprungsreglerna i avtalen med
Makedonien och Montenegro.

Status som godkänd exportör kan beviljas exportörer som är verksamma i gemenskapen och Bosnien och Hercegovina.
Fakturadeklaration ska upprättas på en faktura, följesedel eller annan kommersiell handling där produkterna beskrivs
tillräckligt detaljerat för att de skall kunna identifieras.  

Modell för texten i fakturadeklaration

Godkänd exportör:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No . . . . ) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of  . . . . preferential origin.



Numret på ett i Finland beviljat tillstånd att verka som godkänd exportör börjar alltid med landkoden dvs. med FI/ .. .   .
Annan exportör (då värdet på ursprungsprodukter i en försändelse får vara högst 6 000 euro):

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these
products are of  . . . .   preferential origin.

Någon annan än den godkända exportören skall alltid underteckna fakturadeklarationen.

Förmånsbehandling utan ursprungsintyg

Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller ingår i resandes personliga bagage ska godtas som
ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver visas upp, om importen av sådana produkter inte är av
kommersiell karaktär och produkterna har förklarats uppfylla villkoren i protokollet om ursprungsreglerna.  Dessa
produkters sammanlagda värde får dock inte överstiga 500 euro i fråga om småpaket eller 1 200 euro i fråga om
produkter i resandes personliga bagage.

Bokföringsmässig uppdelning

I ursprungsreglerna i avtalet med Bosnien och Hercegovina ingår en bestämmelse om bokföringsmässig uppdelning.
 Tillämpningen av detta förfarande förutsätter skriftligt tillstånd av tulldistriktet.  

 Ensidiga tullmedgivanden för Bosnien och Hercegovina

Produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina har omfattats av gemenskapens ensidiga (autonoma) tullförmåner
med stöd av rådets förordning (EG) nr 2007/2000 (EYT L 240, 23.9.2000) av den 18 september 2000 jämte ändringar.
Förordningen har tillämpats från den 1 november 2000.  Genom förordningen förbättrades gemenskapens ensidiga
tullförmåner för produkter med ursprung i Västra Balkan.

Vid tillämpningen av dessa ensidiga tullförmåner avses med ursprungsprodukt sådan ursprungsprodukt som definieras i
del I avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i tillämpningskodexen. Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1, vars
giltighetstid är fyra månader efter utfärdandet.  

Om de ensidiga tullförmånerna enligt förordning (EG) nr 2007/2000 är fördelaktigare än förmånerna enligt det avtal som
tillämpats sedan den 1 juli 2008, kan dessa ensidiga förmåner tillämpas så länge som förordningen med sina ändringar är
i kraft (Gemenskapens förklaring).

I fråga om produkter enligt kapitlen 7 och 8 i tulltariffen gäller tullsänkningen i motsats till bestämmelserna i det nya
avtalet (artikel 12.1) också den specifika tullen (kvantitetstullen).

Vid tillämpningen av dessa ensidiga tullförmåner var det fram till den 30 juni 2008 i gemenskapen möjligt att vid export
till Bosnien och Hercegovina utfärda ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration) för
ursprungsprodukter endast när det var fråga om tillämpning av bilateral kumulation mellan gemenskapen och Bosnien
och Hercegovina (export för förädling). Gemenskapens ursprungsprodukter fick inte någon egentlig tullförmån (nedsatt
tull eller tullfrihet) vid import till Bosnien och Hercegovina.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 53/010/8.7.2008 

Bilaga: EUT L 169, 30.6.2008, s. 624-625



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
mars 2008
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 26 - 31 mars 2008 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 26 - 31 mars 2008.

Island ISK 121,960
Australien AUD 1,6676
Malaysia MYR 4,9869
Kina CNY 11,0833
Egypten EGP 8,5718

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 57/010/20.3.2008



Omräkningskurser för valuta i april 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
1.4-30.4.2008 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 2008.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR=1,5632 USD).

Förenta staterna USD 1,5632
Kanada CAD 1,5535
Storbritannien GBP 0,7823
Sverige SEK 9,3871
Norge NOK 8,0078
Danmark DKK 7,4293
Island ISK 121,960
Schweiz CHF 1,5597
Japan JPY 155,460
Australien AUD 1,6676
Hongkong HKD 11,9886
Sydafrika ZAR 12,2960
Saudiarabien SAR 5,81105
Marocko MAD 11,15565
Kuwait KWD 0,4135
Arabemiraten AED 5,71005
Singapore SGD 2,1346
Indien INR 59,077
Iran IRR 14169,876
Malaysia MYR 4,9869
Kina CNY 11,0833
Thailand THB 48,251
Nya Zeeland NZD 1,9103
Tunisien TND 1,804466
Turkiet TRY 1,7774
Egypten EGP 8,5718
Ryssland RUB 34,489
Ungern HUF 254,460
Tjeckien CZK 25,103
Kazakstan KZT 182,180
Israel ILS 5,2838
Estland EEK 15,4816
Lettland LVL 0,6919
Litauen LTL 3,4288
Polen PLN 3,4855
Slovakien SKK 32,014

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, 58/010/20.3.2008

 



Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i
april 2008
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 9 – 30 april 2008 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 fordon vars bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under perioden 9 – 30 april 2008.

Island ISK 113,760

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 60/010/3.4.2008



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
2.4.08 JSi-Markkinointi Oy 0841930-8T0001 Orivesi 8423-6
2.4.08 L-Rentals Oy 0237133-1T0001 Lahti 1238-5
1.4.08 Merck Oy 0200696-7T0001 Espoo 1692-3
31.3.08 Metso Paper Pori Oy 0700903-2T0001 Pori 7154-8
1.4.08 Mustola Timber Oy 1506031-3T0002 Lappeenranta 9598-4
7.4.08 Parketti Romanoff Oy 0314596-9T0001 Vantaa 8945-8
1.4.08 Patria Weapon Systems Oy0816063-1T0001 Vammala 3451-2
18.3.08 Pietarsaaren Nauha ja

Ketju Oy
1022794-6T0001 Pietarsaari 6214-1

3.4.08 Tampereen Laatukoneistus
Oy

0155023-1T0001 Tampere 8355-0

3.4.08 Vuoksen Kumi Oy 0765823-5T0001 Imatra 9235-3
10.4.08 Oy Valora Trade Finland

Ab
0105700-9 Helsinki 5997-2

ETY/TRH, 61/010/10.4.2008



Antidumpningsåtgärder
Slutlig antidumpningstull vid import av mangandioxider med ursprung i Sydafrika

Genom rådets förordning (EG) nr 221/2008 (EUT nr L 69, 13.3.2008) har en slutlig antidumpningstull införts vid import
av elektrolytiska mangandioxider med Taric-nummer 2820 10 00 10.

De tillämpliga antidumpningstullarna trädde i kraft den 14 mars 2008 och är följande:

Företag Tullsats Taric-tilläggsnr

Delta E.M.D. (Pty) Ltd. 17,1 A828

Alla övriga företag 17,1 A999

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 139/2007) tas ut slutligt.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

- 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 partiell
interimsöversyn avslutats. De gällande antidumpningsåtgärderna (tull) ändrades inte (EUT nr L 75, 18.3.2008).
- 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 Ukraina har en partiell
interimsöversyn avslutats. De gällande antidumpningsåtgärderna (tull) ändrades inte (EUT nr L 75, 18.3.2008).
- vid import av karbamidammoniumnitratlösningar (KN-nummer 3102 80 00) med ursprung i Ryssland har en partiell
interimsöversyn avslutats. De gällande antidumpningsåtgärderna (tull) ändrades inte (EUT nr L 75, 18.3.2008).
- vid import av karbamid (KN-nummer 3102 10 10 och 3102 10 90) med ursprung i Vitryssland, Kroatien, Libyen och
Ukraina har antidumpningstullen upphävts den 19 mars 2008 (EUT nr L 75,18.3.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

RAS/MSR, 62/010/4.4.2008



Antidumpningsåtgärder
Slutlig antidumpningstull vid import av koks av stenkol med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 239/2008 (EUT nr L 75, 18.3.2008) har en slutlig antidumpningstull införts vid import
av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm (koks 80+) med Taric-nummer 2704 00 19 10. Bitarnas diameter
fastställs enligt standarden ISO 728:1995.

Den tillämpliga antidumpningstullen är skillnaden mellan minimiimportpriset (197 euro per ton) och nettopriset fritt
gemenskapens gräns, före tull, alltid när det sistnämnda priset är lägre än minimiimportpriset. Förordningen trädde i kraft
den 19 mars 2008.

Antidumpningstullen ska även tillämpas proportionellt 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 storlek, såvida det inte kan fastställas att mängden koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm inte utgör
mer än 20 % av det blandade partiets nettotorrvikt.

Om koks som omfattas av antidumpningstullen importeras tillsammans med koks av mindre storlek, fastställs mängden
koks som omfattas av antidumpningstullen enligt artiklarna 68-70 i tullkodexen.  Om mängden koks av stenkol i bitar
med en diameter över 80 mm fastställs på grundval av prover, ska urvalet ske i enlighet med standarden ISO
18238:2006.

I de fall varor har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som betalats eller ska betalas av denna
anledning fördelas vid fastställandet av tullvärdet enligt artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska
det ovan fastställda minimiimportpriset minskas med en procentsats som motsvarar fördelningen av det pris som faktiskt
betalats eller ska betalas.

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 139/2007) tas ut slutligt och
beloppen därutöver återbetalas.

Slutlig antidumpningstull vid import av vissa kompressorer med ursprung i Folkrepubliken
Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 261/2008 (EUT nr L 81, 20.3.2008) har en slutlig antidumpningstull införts vid import
av kompressorer med Taric-nummer 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414
80 51 19 och 8414 80 51 99. Förordningen tillämpas till den 21 mars 2010.

De tillämpliga antidumpningstullarna trädde i kraft den 21 mars 2008 och är följande:

Företag Tull TARIC-
tillläggsnummer

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd,
Wenling

77,6 % A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co.
Ltd, Wenling Taizhou Hutou Air Compressors
Manufacturing Co. Ltd, Wenling

76,6 % A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd,
Shanghai and Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd,
Nantong

73,2 % A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou 67,4 % A863



Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd,
Shanghai

13,7 % A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd, Jiangmen 10,6 % A865

Samarbetande företag som inte ingick i urvalet
(förtecknade i bilagan nedan)

51,6 % A866

Alla övriga företag 77,6 % A999

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärderna vid import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med
ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 249/2008 (EUT nr L 76, 19.3.2008) har en antidumpningstull enligt förordning nr
1425/2006 (TMD nr 185/2006) ändrats. Dessa tullar tillämpas vid import av kinesiska säckar, bärkassar och påsar av
plast (Taric-nummer 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 och 3923 29 90 20). Antidumpningstullen som gäller den kinesiska
tillverkaren Xinhui Alida Polythene Limited är nu 4,3 % (Taric-tilläggsnummer A854). Förordning trädde i kraft den 20
mars 2008.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av gjutjärnsprodukter (KN-nummer ex 7325 10 50, ex 7325 10 92 och ex 7325 10 99) med ursprung i
Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 74, 20.3.2008).

Antidumpningsåtgärder som avslutats eller kommer att avslutas

- Antidumpningsförfarandet (undersökning) vid import av polyvinylalkohol (KN-nummer ex 3905 30 00) med ursprung i
Folkrepubliken Kina och Taiwan avslutades den19 mars 2008 (EUT nr L 75, 18.3.2008). Beloppen som ställts för den
preliminära antidumpningstullen vid import av kinesisk polyvinylalkohol (se TMD nr 139/2007) återbetalas.
- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av etanolamin (Taric-
nummer 2922 11 00 10, 2922 12 00 10 och 2922 13 10 00) med ursprung i Förenta staterna att avslutas den 26 oktober
2008 (EUT nr C 71, 18.3.2008).
- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av skodon med ursprung i
Folkrepubliken Kina och Vietnam att avslutas den 7 oktober 2008 (EUT nr C 75, 26.3.2008 ).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

RAS/MSR, 63/010/10.4.2008

BILAGA

Samarbetande exporterande tillverkare i Kina som inte ingår i urvalet
TARIC tilläggsnummer A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co., Ltd Taishan

Lacme Dafeng Machinery Co., Ltd Dafeng

Qingdao D&D Electro Mechanical Technologies Co., Ltd och Qingdao
D&D International Co., Ltd

Qingdao

Shanghai Liba Machine Co., Ltd Shanghai



Taizhou Sanhe Machinery Co., Ltd Wenling

Taizhou Dazhong Air Compressors Co., Ltd Wenling

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co., Ltd Wenling

Quanzhou Yida Machine Equipment Co., Ltd Quanzhou



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
april 2008
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 16 – 30 april 2008 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 16 – 30 april 2008.

Turkiet TRY 1,8795

Israel ILS 5,6486

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MA/PKK, 64/010/10.4.2008



Tullstyrelsens beslut om ändring av prislistan i bilagan
till Tullstyrelsens beslut om prissättning av tullverkets
företagsekonomiska prestationer
Tullstyrelsen har med stöd av 9 § i lagen av 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 att ändra punkt 4 i prislistan i bilagan till beslutet av den 29
december 2006 på följande sätt:

 - - - - - - - - - - - - - -

Andra publikationer

Tullstyrelsens meddelanden/Tullihallituksen tiedotuksia TMD/THT

- årgång, inkl. postning 76,00 euro (utan moms)

- lösnummer 7,00 euro/st

- - - - - - - - - - - - - - -

Detta beslut träder i kraft den 11 april 2008.

TVE/HAL, 65/010/7.4.2008



Förklarande anmärkningar till Europeiska
gemenskapernas kombinerade nomenklatur (KN)
Kommissionen har publicerat ett meddelande (2008/C 90/01) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 90 av den 11
april 2008. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna i den kombinerade nomenklaturen
(EUT C 50, 28.2.2006, s.1).

MKi/HHS, 66/010/14.4.2008

Bilaga: EUT C 90, 11.4.2008, s.1.



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 323/2008, 8.4. 2008, (EUT nr L 98/2008) (bilaga 1) och,
(EG) nr 334/2008, 11.4.2008, (EUT nr L 102/2008) (bilaga 2).

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De
tillämpas således på varor som tullklareras
bilaga 1: den 30 april 2008 eller därefter,
bilaga 2: den 2 maj 2008 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, 67/010/14.4.2008

Bilagorna:
EUT nr L 98/2008, 10.4.2008, s. 4
EUT nr L 102/2008, 12.4.2008, s. 21



Nya e-postadresser skall användas inom speditionens
adb-förtullning vid export
Tullen har i samband med övergången till ett nytt kontorssystem varit tvungen att ändra sina e-postadresser som är i
gemensamt bruk. Också de e-postadresser som används inom speditionens adb-förtullning har ändrats. Ändringen har
skett stegvis så att man fortfarande kunnat använda de gamla adresserna även om de nya redan tagits i bruk. På sistone
har det ändå förekommit tekniska problem med de gamla e-postadresserna. Tullstyrelsen föreskriver att man i
fortsättningen endast skall använda de nya e-postadresserna (se bilagan nedan).

Denna ändring träder i kraft den 21 april 2008.

JR/AH, 68/010/14.4.2008

Bilaga: Tabell över e-postadresserna

Södra tulldistriktet

Gammal adress Ny adress

metsala.vienti@tulli.fi ETP.maatulli.laadunvarmistus@tulli.fi

meri.vienti@tulli.fi Tagits ur bruk

lento.vienti@tulli.fi ETP.lentorahti@tulli.fi

porvoo.vienti@tulli.fi ETP.porvoo.vienti@tulli.fi

skoldvik.vienti@tulli.fi ETP.porvoo.vienti@tulli.fi

inkoo.vienti@tulli.fi ETP.inkoo.vienti@tulli.fi

hanko.vienti@tulli.fi ETP.hanko.vienti@tulli.fi

hankovap.vienti@tulli.fi ETP.hanko.vienti@tulli.fi

loviisa.vienti@tulli.fi ETP.loviisa.vienti@tulli.fi

valko.vienti@tulli.fi ETP.loviisa.vienti@tulli.fi

hameenlinna.vienti@tulli.fi ETP.hameenlinna@tulli.fi

lahti.vienti@tulli.fi ETP.Lahtivienti@tulli.fi

Norra tulldistriktet

Gammal adress Ny adressÖstra tulldistriktet



Gammal adress Ny adress

lappeenranta.vienti@tulli.fi ITP.lappeenranta.vienti@tulli.fi

kotka.vienti@tulli.fi ITP.kotka.vienti@tulli.fi

hamina.vienti@tulli.fi ITP.hamina.vienti@tulli.fi

kuopio.vienti@tulli.fi ITP.kuopio.vienti@tulli.fi

savonlinna.vienti@tulli.fi  Tagits ur bruk

joensuu.vienti@tulli.fi  ITP.joensuu.vienti@tulli.fi

vainikkala.vienti@tulli.fi ITP.vainikkala.vienti@tulli.fi

vaalimaa.vienti@tulli.fi ITP.vaalimaa.tavarantarkastus@tulli.fi

kouvola.vienti@tulli.fi ITP.kouvola.vienti@tulli.fi

iisalmi.vienti@tulli.fi Tagits ur bruk

pelkola.vienti@tulli.fi Tagits ur bruk

niirala.vienti@tulli.fi ITP.niirala.vienti@tulli.fi

nuijamaa.vienti@tulli.fi ITP.nuijamaa.vienti@tulli.fi

Västra tulldistriktet

Gammal adress Ny adress

turku.vienti@tulli.fi LTP.turku.vienti@tulli.fi

naantali.vienti@tulli.fi LTP.naantali.vienti@tulli.fi

uusikaupunki.vienti@tulli.fi LTP.uusikaupunki.vienti@tulli.fi

pori.vienti@tulli.fi LTP.pori.vienti@tulli.fi

mantyluoto.vienti@tulli.fi LTP.pori.vienti@tulli.fi



rauma.vienti@tulli.fi  LTP.rauma.vienti@tulli.fi

vaasa.vienti@tulli.fi LTP.vaasa.vienti@tulli.fi

kokkola.vienti@tulli.fi LTP.kokkola.vienti@tulli.fi

pietarsaari.vienti@tulli.fi pietarsaari.vienti@tulli.fi

kaskinen.vienti@tulli.fi LTP.kaskinen.vienti@tulli.fi

seinajoki.vienti@tulli.fi LTP.seinajoki.vienti@tulli.fi

tampere.vienti@tulli.fi LTP.tampere.vienti@tulli.fi

jyvaskyla.vienti@tulli.fi LTP.jyvaskyla.vienti@tulli.fi

 



Avtal med Makedonien
Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EG och Makedonien har ändrats genom ett protokoll som fogats till avtalet
(EUT L 99, 10.4.2008). Ändringarna tillämpas från den 1 januari 2007. Ändringarna har gjorts med anledning av
Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU. Samtidigt ersattes avtalets protokoll om ursprungsreglerna med ett helt
nytt protokoll nr 4.

Varuomfattningen och tullmedgivandena i fråga om jordbruksprodukter, fiskeriprodukter, bearbetade
jordbruksprodukter och vin har ändrats något.

Ursprungsreglerna

Ursprungsreglerna i avtalets protokoll nr 4 har ändrats närmast till följd av att kumulationsområdet utvidgats.
Produkterna med ursprung i gemenskapen och Makedonien har även hittills omfattats av bilateral kumulation i
gemenskapen och Makedonien.

Utvidgat kumulationsområde

Bestämmelserna om kumulation omfattar utöver materialet med ursprung i gemenskapen och Makedonien nu också
materialet med ursprung i Turkiet och de länder och territorier som deltar i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess. I
fråga om material med ursprung i Turkiet tillämpas kumulationen ändå inte på jordbruksprodukter eller på kol- och
stålprodukter. Tillämpningen av den utvidgade kumulationen i praktiken förutsätter emellertid att ett avtal om
förmånshandel med likadana ursprungsregler som i avtalet med Makedonien tillämpas mellan länderna. Ett
tillkännagivande om att villkoren för tillämpningen av kumulationen blivit uppfyllda kommer att offentliggöras i EUT
(C-serien). Samtidigt anges också från och med vilken dag kumulationen kan tillämpas.

Länderna som är med i stabiliserings- och associeringsprocessen är Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien,
Makedonien, Montenegro samt Serbien inkl. Kosovo.

Otillräcklig bearbetning eller behandling

Som otillräcklig bearbetningsåtgärd nämns nu också blandning av socker med något annat material (art. 7 m).

Bokföringsmässig uppdelning

I avtalets ursprungsregler ha en bestämmelse om bokföringsmässig uppdelning lagts till. Tillämpningen av förfarandet
förutsätter skriftligt tillstånd av tulldistriktet.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 69/010/16.4.2008



Tilläggstullar på vissa varor med ursprung i USA
Vid import av vissa varor med ursprung i Amerikas förenta stater infördes tilläggsttullar den 1 maj 2005. Tilläggstullen
utgör en värdetull på 15 %. Kommissionen granskar årligen tilläggstullens storlek och/eller förordningens
produktomfattning och ändrar dem vid behov. Produktomfattningen har tidigare utvidgats den 1 maj 2006 och den 1 maj
2007.

Produktomfattningen har nu minskats med verkan fr.o.m. den 1 maj 2008 och tilläggstullen tas ut för varor med följande
KN-nummer (som anges i den ordning de anges i den ändrade bilagan till förordningen).

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
  

Med varor med ursprung i Förenta staterna avses varor som tillverkats där och som importeras därifrån till gemenskapen
antingen direkt eller via ett tredje land. Varans ursprung bestäms då enligt gemenskapens tullkodex (ursprung som inte
medför förmånsbehandling) och ursprunget skall gå att bevisa vid anfordran. Vid import av varor som omfattas av
tilläggstullen direkt från Förenta staterna skall tilläggstull alltid tas ut, om det inte går att på behörigt sätt bevisa att
varorna har ursprung i något annat land än USA.

Ursprunget kan bevisas med ett ursprungscertifikat utfärdat av en handelskammare eller motsvarande organ eller med
något annat tillförlitligt dokument. Om varan har ursprung i något annat land än USA, är det skäl att beakta att t.ex. en
del kinesiska kläder omfattas av dubbelkontroll, vilket gör att deras import till gemenskapen förutsätter både en
exportlicens som utfärdats i Kina och en importlicens som på basis av exportlicensen utfärdas i gemenskapen.

Förordningarna:
Rådets förordning (EG) nr 2913/92 (tullkodexen)
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, TMD 68/27.4.2007
Kommissionens förordning (EG) nr 283/2008, EUT L 86/28.3.2008, rättelse EUT 98/10.4.2008

Mera information: Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101 (tilläggstullar), Minna Raitanen tfn 020 492 2419 (ursprung och
textilprodukter) eller e-post fornamn.efternamn@tulli.fi

SL/LK, 70/010/16.4.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
april 2008
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 23 – 30 april 2008 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 23 – 30 april 2008.

Island ISK 114,710

Turkiet TRY 1,9689

Nya Zeeland NZD 2,0058

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/MA, 71/010/17.4.2008



Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i april 2008
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 2008, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för
tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i februari 2008 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 4,36 %

Danmark 4,61 %

Sverige 4,62 %

Storbritannien 5,64 %

Lettland 7,52 %

Litauen 4,90 %

Polen 5,74 %

Slovakien 4,28 %

Tjeckien 3,94 %

Ungern  -

Estland 6,62 %

Bulgarien 6,65 %

Rumänien 9,67 %

MJK/PKK, 72/010/21.4.2008



Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Retroaktivt upphävande av utjämningsåtgärder vid import av elektroniska mikrokretsar (DRAM-minnen)

Genom rådets förordning (EG) nr 320/2008 (EUT nr L 96, 9.4.2008) har utjämningstullarna på DRAM-minnen, dvs.
dynamiska ram-minnen (Taric-nummer 8473 30 20 10, 8473 50 20 10, 8542 32 10 30, 8542 32 31 10, 8542 32 39 10
och 8548 90 20 10) med ursprung i Republiken Korea upphävts retroaktivt gällande de produkter som har överlåtits till
fri omsättning fr.o.m. den 31 december 2007. Återbetalning av betalda utjämningstullar skall sökas hos Tullens
rättelseenheter.  Förordningen trädde i kraft den 10 april 2008.

Antidumpningsåtgärder som avslutats eller kommer att avslutas

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (tull) vid import av integrerade elektroniska kompaktlysrör
(Taric-nummer 8539 31 90 92 och 8539 31 90 95) med ursprung i Folkrepubliken Kina att avslutas den 18 oktober
2008. Samtidigt upphör antidumpningsåtgärderna gällande kompaktlysrör som avsänts från Vietnam, Pakistan eller
Filippinerna (EUT nr C 99, 19.4.2008)

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419 

RAS/MSR, 73/010/23.4.2008 



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
april 2008
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 april 2008 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 april 2008.

Japan JPY 163,600

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 74/010/24.4.2008



Omräkningskurser för valuta i maj 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 1-31.5.2008
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 2008.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex.  1 EUR=1,5880 USD).

Förenta staterna USD 1,5880

Kanada CAD 1,6054

Storbritannien GBP 0,79985

Sverige SEK 9,2815

Norge NOK 7,8880

Danmark DKK 7,4323

Island ISK 114,330

Schweiz CHF 1,6012

Japan JPY 163,600

Australien AUD 1,6590

Hongkong HKD 12,2147

Sydafrika ZAR 11,9380

Saudiarabien SAR 5,90425

Marocko MAD 11,17335

Kuwait KWD 0,4178

Arabemiraten AED 5,8023



Singapore SGD 2,1218

Indien INR 59,848

Iran IRR 13979,380

Malaysia MYR 4,9924

Kina CNY 11,1304

Thailand THB 49,533

Nya Zeeland NZD 1,9758

Tunisien TND 1,823578

Turkiet TRY 1,9156

Egypten EGP 8,5598

Ryssland RUB 34,743

Ungern HUF 249,300

Tjeckien CZK 24,715

Kazakstan KZT 184,890

Israel ILS 5,4694

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6934

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,3719

Slovakien SKK 31,845

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, 75/010/24.4.2008



Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 18 april 2008 förordning (EG) nr 359/2008 (EUT nr L
111/2008) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. Förordningen träder
i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 23 april 2008. Den tillämpas
således på varor som tullklareras den 13 maj 2008 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 efter
publiceringen.

RAS/HHS, 76/010/24.4.2008

Liite: EUT L 111, 23.4.2008, s. 8



Förklarande anmärkningar till Europeiska
gemenskapernas kombinerade nomenklatur (KN)
Kommissionen har publicerat ett meddelande (2008/C 100/02) i nr C 100 av Europeiska unionens officiella tidning av
den 22 april 2008. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna i den kombinerade
nomenklaturen (EUT C 50, 28.2.2006, s.1).

RAS/HHS, 77/010/24.4.2008

Liite EUT C 100, 22.4.2008, s. 4



Lag 267/2008 om ändring av bilskattelagen träder i
kraft 1.5.2008
Genom lagen 267/2008 ändras bilskattelagens bestämmelser om ändringssökande så att ändring i ett beslut om
fastställande eller återbäring av skatt först ska sökas med ett rättelseyrkande. Det är först i ett beslut som fattats med
anledning av rättelseyrkande som ändring får sökas genom besvär hos en förvaltningsdomstol. Därutöver decentraliseras
handläggningen av besvär gällande bilbeskattning till alla förvaltningsdomstolar.

Lagen tillämpas på ändringssökande som blir anhängigt efter att lagen trätt i kraft samt på sådant ändringssökande som
vid lagens ikraftträdande är anhängigt vid Tullen och som ännu inte behandlats vid rättelseförfarandet.

Förfarande med rättelseyrkande

Enligt 69 § i bilskattelagen söks ändring i ett beslut om fastställande eller återbärande av skatt genom ett skriftligt
rättelseyrkande hos den myndighet som fattat beslutet, om inte ärendet har avgjorts genom ett beslut med anledning av
besvär. Först i ett beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär. Med beslut om
fastställande eller återbärande av skatt avses beslut om första beskattning, beslut om efterbeskattning, beslut gällande
dröjsmålspåföljd eller skatteförhöjning, beslut om återbäring av skatt med stöd av bilskattelagens 28 § (återbäring för
taxibilar) eller 51 § (invalidåterbäring) samt beslut enligt bilskattelagens 68 § om rättelse till den skattskyldiges fördel
och beslut enligt bilskattelagens 56 § om rättelse till skattetagarens fördel.

Tiden för rättelseyrkande är tre år från ingången av året efter det år då skatten fastställdes eller återbetalades, dock alltid
minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. Ett beslut med anledning av rättelseyrkande är inte i sig ett beslut om
fastställande eller återbärande av skatt och ingen ny treårsperiod för ändringssökande börjar förflyta från fattande av ett
sådant beslut. Tidsfristen för tullombudets rättelseyrkande är 30 dagar från den dag då beslutet fattades.

Undantaget enligt 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen 266/2003 om ändring av bilskattelagen gällande tiden för
rättelseyrkande upphävs genom lagen 268/2008. Således kan rättelse inte längre sökas för beskattningar som verkställts
under perioden 1.1.1999 – 14.5.2003, så som tidigare kunde göras i motsats till vad som i 69 § i bilskattelagen bestämdes
om tiden för ändringssökande.

Besvär

I ett beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande eller i ett beslut om annat än fastställande eller återbärande av
skatt får ändring sökas genom besvär. Besvärstiden för ett beslut med anledning av rättelseyrkande är tre år från
ingången av året efter det år då skatten fastställdes eller återbetalades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av
beslutet. Besvärstiden för ett beslut om annat än fastställande eller återbärande av skatt är 30 dagar från delfåendet av
beslutet. Tullombudets besvärstid är 30 dagar från den dag då beslutet fattades.

Besvären anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den skattskyldiges eller någon annan till
ändringssökande berättigad parts hemkommun fanns då beslutet om fastställande eller återbärande av skatt eller beslutet
om annat än fastställande eller återbärande av skatt fattades. Med en fysisk persons hemkommun avses hemkommunen
enligt lagen om hemkommun (201/1994). Med en sammanslutnings hemort avses hemorten enligt handelsregistret. Om
en juridisk person inte har en hemort antecknad i handelsregistret, betraktas som hemort den kommun som enligt
handelsregistret är den hemort från vilken verksamheten drivs.

Om flera parter svarar för skatten solidariskt, utgörs den behöriga förvaltningsdomstolen av den domstol inom vars
domkrets huvudkontoret för det tulldistriktet som fattat beslutet finns. Med huvudkontor avses det tullkontor där
tulldistriktets ledning är belägen. Om den behöriga förvaltningsdomstolen inte kan fastställas enligt ovan nämnda regler,
anförs besvären hos Helsingfors förvaltningsdomstol.  

Bestämmelse om ikraftträdande

Den ändrade lagen tillämpas på ändringsyrkanden som blir anhängiga efter att lagen trätt i kraft. Lagen tillämpas också
på sådana besvär gällande fastställande eller återbärande av skatt som är anhängiga vid Tullen och som inte behandlats
vid rättelseförfarande. Dessa besvär riktade till Helsingfors förvaltningsdomstol behandlas enligt förfarandet för



rättelseyrkande. Bestämmelserna i den ändrade lagen tillämpas också på besvärstiden.  

Helsingfors förvaltningsdomstol slutbehandlar de ärenden som är anhängiga vid domstolen när lagen träder i kraft. Vid
Helsingfors förvaltningsdomstol slutbehandlas likaså sådana besvärsärenden som behandlats vid Tullen i
rättelseförfarandet innan lagen trätt i kraft och som vid lagens ikraftträdande väntar på utlåtande, hörande eller postning.
Skattemyndigheten slutbehandlar då ärendet enligt de bestämmelser som var i kraft före lagändringen och överför
ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol för avgörande utan separata besvär.

RV/HRN, 78/010/29.4.2008



Antidumpningsåtgärder
Antidumpningstullen på kinesiska skodon har utvidgats till att även gälla skodon som avsänts
från Macao

Genom rådets förordning (EG) nr 388/2008 (EUT nr L 117, 1.5.2008) har antidumpningstullen på 16,5 procent utvidgats
till att även gälla import av skodon som avsänts från Macao, oberoende av om varorna deklarerats ha ursprung i Macao
eller inte. De berörda Taric-numren finns angivna i bilagan nedan. Förordningen trädde i kraft den 2 maj 2008.

Antidumpningstullen tas ut också vid import av skodon med ursprung i Macao. Denna import har omfattats av
registreringsskyldighet med stöd av förordning nr 1028/2007, som trädde i kraft den 7 september 2007 (se TMD nr
139/2007). Den hittills tillämpade registreringsskyldigheten upphör.

Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien

Vid tillämpning av antidumpningstullen enligt förordning nr 1292/2007 (TMD nr 167/2007) vid import av
polyetentereftalatfilm (KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90) med ursprung i Indien ska följande ändring enligt
kommissionens tillkännegivande beaktas: Det i förordningen nämnda företaget SRF Limited har fått ny adress: Block C,
Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122003, Haryana, India. Taric-tilläggsnumret A753 förblir oförändrat.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

RAS/MSR, 79/010/5.5.2008

Bilaga: EUT L 117, s. 10



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
maj 2008
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 14 – 31 maj 2008 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 14 – 31 maj 2008.

Sydafrika ZAR 11,3326

Turkiet TRY 1,7810

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 80/010/8.5.2008



Förklarande anmärkningar till Europeiska
gemenskapernas kombinerade nomenklatur (KN)
Kommissionen har publicerat ett meddelande (2008/C 112/03) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 112 av den
7 maj 2008. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna i den kombinerade nomenklaturen
(EUT C 50, 28.2.2006, s.1).

RAS/HHS, 81/010/8.5.2008

Bilaga: EUT C 112, 7.5.2008, s.8-9.



Västra Balkan; Montenegro
Tullmedgivandena för Montenegro ingår nu i avtalet

Förordning nr 2007/2000 om gemenskapens ensidiga tullförmåner för länderna i Västra Balkan har ändrats med verkan
fr.o.m. den 11 maj 2008 (förordning 407/2008, EUT L 122, 8.5.2008). Montenegro omfattas inte längre av dessa
ensidiga förmåner till den del som motsvarande förmåner beviljas (sedan 1.1.2008) med stöd av gemenskapens avtal
med Montenegro.

Övergångsbestämmelse

Varor som den 11 maj 2008 befinner sig under transitering eller i gemenskapen i tillfällig förvaring, i tullager eller
friområden och för vilka det innan den dagen i vederbörlig ordning utfärdats intyg över ursprung i Montenegro i enlighet
med avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i tillämpningskodexen, ska fortsätta att omfattas av förordning (EG) nr 2007/2000
(ensidiga tullförmåner) fram till den 10 september 2008. I ursprungsintyget ska ursprungslandet vara Montenegro.

Ensidiga tullförmåner

När de ensidiga tullförmånerna enligt förordning (EG) nr 2007/2000 är förmånligare än förmånerna enligt det ömsesidiga
avtalet med Montenegro ska de ensidiga förmånerna fortfarande tillämpas.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 82/010/12.5.2008



Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i maj 2008
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 2008, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för
tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i mars 2008 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 4,60 %

Danmark 4,81 %

Sverige 4,84 %

Storbritannien 5,89 %

Lettland 6,49 %

Litauen 4,82 %

Polen 6,03 %

Slovakien 4,29 %

Tjeckien 4,04 %

Ungern 8,21 %

Estland 6,35 %

Bulgarien 6,68 %

Rumänien 10,54 %

MA/PKK, 83/010/15.5.2008



Antidumpningsåtgärder
Ändring av förordningen om import av pakistanskt sänglinne av bomull

Genom rådets förordning (EG) nr 396/2008 (EUT nr L 118, 6.5.2008) har antidumpningstullen vid import av sänglinne
av bomull (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 och 120/2007) har följande två företag lagts till:

Namn Adress

Aala Processing Industries (PVT) Ltd 5 KM Satyana Road
Faisalabad 38000

Ansa Industries Plot # 16, Sector C-2
Karachi Exporting Processing Zone
Landhi Industrial Area
Karachi 74000

Ovan nämnda företag omfattas av en antidumpningstull på 5,8 procent (Taric-tilläggsnummer A706). Förordningen
trädde i kraft den 7 maj 2008.

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

 - Antidumpningsåtgärderna vid import av platta produkter av kisellegerat elektrostål (Taric-nummer 7225 11 00 10,
7226 11 00 11 och 7226 11 00 91) med ursprung i Ryssland (tull och prisåtagande) upphör att gälla den 23 maj 2008.
Samtidigt upphör översynen gällande ryska platta produkter (EUT nr L 132, 22.5.2008).

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (tull) vid import av furfurylalkohol (Taric-nummer 2932
13 00 90) med ursprung i Kina att upphöra att gälla den 1 november 2008 (EUT nr C 111, 6.5.2008).

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av valstråd (KN-nummer 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91
70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 och 7227 90 95) med
ursprung i Kina, Moldavien och Turkiet har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts (EUT nr C 113,
8.5.2008).

Ändring av förordningen om import av kinesiska gjutjärnsprodukter

Genom rådets förordning (EG) nr 426/2008 (EUT nr L 129, 17.5.2008) har antidumpningstullen vid import av
gjutjärnsprodukter (KN-nummer 7325 10 50, 7325 10 92 och ex 7325 10 99) med ursprung i Kina ändrats. Förordningen
trädde i kraft den 18 maj 2008. I förteckningen över individuella tullar har följande tillägg gjorts:

Företag Antidumpnings-
tull %

Taric-tilläggsnr

Baoding City Maikesaier Casting Ltd, Xin’anli Town, Tang
County Hebei, Baoding 072350, Kina

 0 A867

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co. Ltd, No 333
Building A Tian E West Road, Baoding, Hebei, Kina

 0 A868Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419



RAS/MSR, 84/010/22.5.2008



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

1.5.08 Decorama Oy 0369383-4T0001 Helsinki 5867-7

21.5.08 East Sun Oy 1604069-9T0001 Neuvoton 4228-3

15.5.08 Edita Oyj 0912752-6T0001 Helsinki 0233-7

1.5.08 Feminett Oy 0103761-4T0001 Helsinki 2866-2

15.4.08 Helsingin Mylly Oy 0410641-9T0001 Järvenpää 1273-2

7.5.08 Kellomiehet Oy 0109805-4T0001 Helsinki 2118-8

10.5.08 Kiilto Family Oy 0530002-9T0001 Lempäälä 8070-5

1.5.08 Kujakiila Oy 0631314-7T0001 Siltakylä 4232-5

20.5.08 Lemcon Development Oy 0870787-9T0001 Helsinki 5686-1

21.4.08 Lianol Oy 1670229-3T0001 Savonlinna 9267-6

24.4.08 Metso Automation Oy 1570314-7T0004 Helsinki 4261-4

20.5.08 RTV-Yhtymä Oy 0205822-2T0001 Riihimäki 1431-6

1.5.08 SCA Skog Ab 0183440-2T0001 Piteå 5696-0

19.5.08 Valko-Kala Oy 1967473-4T0001 Kotka 9610-7

TR/TRH, 85/010/21.5.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
maj 2008
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 – 31 maj 2008 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 28 – 31 maj 2008.

Indien INR 63,303

Turkiet TRY 1,8148

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/MN, 86/010/23.5.2008



Omräkningskurser för valuta i juni 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 - 30.6.2008
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 juni 2008.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR=1,5693 USD).

Förenta staterna USD 1,5693

Kanada CAD 1,5409

Storbritannien GBP 0,79785

Sverige SEK 9,2623

Norge NOK 7,818

Danmark DKK 7,4288

Island ISK 112,72

Schweiz CHF 1,6163

Japan JPY 162,12

Australien AUD 1,6181

Hongkong HKD 12,0786

Sydafrika ZAR 11,786

Saudiarabien SAR 5,83155

Marocko MAD 11,15675

Kuwait KWD 0,4141

Arabemiraten AED 5,7325



Singapore SGD 2,1089

Indien INR 63,303

Iran IRR 14492,76

Malaysia MYR 5,0748

Kina CNY 10,9636

Thailand THB 49,595

Nya Zeeland NZD 2,0051

Tunisien TND 1,820026

Turkiet TRY 1,8148

Egypten EGP 8,42

Ryssland RUB 34,671

Ungern HUF 240,87

Tjeckien CZK 24,725

Kazakstan KZT 182,82

Israel ILS 5,2823

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6939

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,3455

Slovakien SKK 30,705

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/MN, 87/010/23.5.2008



Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 23 maj 2008 förordning (EG) nr 457/2008 (EUT nr L 137/2008)
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 maj
2008. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 16 juni 2008 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.

RAS/HHS, 88/010/27.5.2008

Bilaga: EUVL L 137, 27.5.2008, s. 5.



Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som skall
träda i kraft 1.7.2009
Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som skall träda i kraft den 1 juli 2009 bör senast den 15 augusti 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). Rådets
förordningar om ändring av tullsuspensioner och tullkvoter publiceras i Europeiska unionens officiella tidning
(http://eur-lex.europa.eu) två gånger om året (december-januari, juni-juli).

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 varor 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 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, 89/010/27.5.2008

Bilaga 1

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR QUOTA

 Member State: Finland

 Part I

1.                  Combined nomenclature code:

2.                  Precise product description taking into account customs tariff criteria:

3.                  Further information including commercial denomination, packaging, mode of operation, intended use of the
imported product, type of  product in which it is to be incorporated and end-use of that product:

4.                  Declaration by the interested party that the imported products are not the subject of an exclusive trading
agreement (join extra sheet):

5.                   (a) Name and addresses of firms known in the Community or in a third country with preferential tariff
arrangements approached with a view to the supply of identical, equivalent or substitute products:

 (b) Dates and results of these approaches:

(c) Reasons for the unsuitability of the products of these firms for the purpose in

 question:

6. Special remarks (e.g. indication of similar or old suspension or quota, indication on existing binding tariff information:

 

Bilaga 2  

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR QUOTA

 Member State: Finland

 Part II

1. Combined nomenclature code:

 

2. Request submitted by: National Board of Customs

Address: Box 512, 00101 Helsinki

Telephone/telex/fax: + 20 492 2118 (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.



Gränsövergångsställen för fordon vid export till
Ryssland
Tullstyrelsen har fått uppgift om att Ryska federationens regerings förordning 24.04.2008 nr 304 ”De gränsövergångar
vid Ryska federationens riksgräns via vilka vissa varor kan anlända till Ryska federationens tullområde” trädde i kraft
den 29 maj 2008.

Enligt förordningen är export av motorfordon som behövs för transport av minst 10 personer, inkl. förare, av personbilar
och andra motorfordon avsedda främst för persontransport, inkl. paketbilar som är avsedda för transport av både frakt
och passagerare samt av tävlingsbilar från Finland till Ryssland över gränsen mellan länderna tillåten endast via
gränsövergångarna för landsvägstrafik i Brusnitshnoje - Nuijamaa och Svetogorsk – Imatra.

Till följd av förordningen ska tulldistrikten, för att undvika onödiga returlaster, låta bli att transitera ovan nämnda fordon
till andra gränsövergångar än till gränsövergångarna i Nuijamaa och Imatra.

JR/Hel, 90/010/29.5.2008



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringar i varukoder

gäller fr.o.m.10.3.2008:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängdenhet

Bilaga

7118 90 00 00 - Andra slag:
   

7118 90 00 10 - - Guldmynt, inte utgörande lagligt
betalningsmedel

0 g 1, 5

7118 90 00 90 - - Andra 0 g 1

gäller fr.o.m. 21.3.2008:

8414 40 10 00 - - Med en kapacitet per minut av högst
2 m³:

   

8414 40 10 10 - - - Kolvkompressorer (dock ej
kolvkompressor-pumpar)

2,2 p/st 1, 2

8414 40 10 90 - - - Andra 2,2 p/st 1

8414 80 22 11 - - - - - För civila luftfartyg:
   

8414 80 22 11 - - - - - - Kolvkompressorpumpar 0 (EU001) p/st 1

8414 80 22 19 - - - - - - Andra 0 (EU001) p/st 1, 2

8414 80 22 91 - - - - - Andra:
   

8414 80 22 91 - - - - - - Kolvkompressorpumpar 2,2 p/st 1

8414 80 22 99 - - - - - - Andra 2,2 p/st 1, 2

8414 80 28 11 - - - - - För civila luftfartyg:
   

8414 80 28 11 - - - - - - Kolvkompressorer (dock ej
kolvkompressor-pumpar), med en
flödesvolym på högst 120 m³ per timme

0 (EU001) p/st 1, 2



8414 80 28 19 - - - - - - Andra 0 (EU001) p/st 1

8414 80 28 91 - - - - - Andra:
   

8414 80 28 91 - - - - - - Kolvkompressorer (dock ej
kolvkompressor-pumpar), med en
flödesvolym på högst 120 m³ per timme

2,2 p/st 1, 2

8414 80 28 99 - - - - - - Andra 2,2 p/st 1

8414 80 51 11 - - - - - För civila luftfartyg:
   

8414 80 51 11 - - - - - - Kolvkompressorpumpar 0 (EU001) p/st 1

8414 80 51 19 - - - - - - Andra 0 (EU001) p/st 1, 2

8414 80 51 91 - - - - - Andra:
   

8414 80 51 91 - - - - - - Kolvkompressorpumpar 2,2 p/st 1

8414 80 51 99 - - - - - - Andra 2,2 p/st 1, 2

Varukoderna 8414 80 22 10, 8414 80 22 90, 8414 80 28 10, 8414 80 28 90, 8414 80 51 10 och 8414 80 51 90 har
upphört att gälla 20.3.2008

gäller fr.o.m. 1.7.2008:

8473 30 20 00 - - Sammansatta elektroniska komponenter 0
 

1

8473 50 20 00 - - Sammansatta elektroniska komponenter 0
 

1

Varukoderna 8473 30 20 10, 8473 30 20 90, 8473 50 20 10 och 8473 50 20 90 har upphört att gälla 30.6.2008

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

0
 

1

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

0 p/st 1

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

0 p/st 1

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

0
 

1



Varukoderna 8542 32 10 30, 8542 32 10 90, 8542 32 31 10, 8542 32 31 90, 8542 32 39 10, 8542 32 39 90, 8548 90 20
10 och 8548 90 20 90 har upphört att gälla 30.6.2008

Textändring, gäller fr.o.m. 10.3.2008:

7112 99 00 10 - - - Avfall och skrot av silver

Varukoderna 7118 10 90 10 och 7118 10 90 90 raderades 27.3.2008 i sändningen TFI 8059.

Fotnotsförteckning

Ny fotnot , gäller fr.o.m. 19.9.2007:
TM 606
De belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminär antidumpningstull i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2007
skall frisläppas.

Ny fotnot , gäller fr.o.m. 10.3.2008:
TM 610
Delar till maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning, tvättning, krossning, malning, blandning eller
knådning av jord, sten, malm eller andra mineraliska ämnen i fast form (inbegripet pulver- eller pastaform).

Nya fotnoter , gäller fr.o.m. 11.5.2008:
CD 535
Varor som den 11 maj 2008 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 Montenegro i enlighet
med avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i kommissionens förordning (EEG) 2454/93, skall fortsätta att omfattas av
förordning (EG) nr 2007/2000 till och med den 11 september 2008.

CD 536
Vin med ursprung i Republiken Montenegro ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om de
individuella tullkvoter som fastställs i protokollet om vin för Montenegro har förbrukats. Denna individuella tullkvot
öppnas under löpnummer 09.1514.

Textändringar, gäller fr.o.m. 19.3.2008:
CD 518
Den slutgiltiga antidumpningstullen skall uppgå till skillnaden mellan minimiimportpriset på 197 euro per ton och
nettopriset fritt gemenskapens gräns före tull om det senare priset är lägre än minimiimportpriset.

TM 581
Antidumpningstullen ska även tillämpas proportionellt 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 storlek, 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 i enlighet med artiklarna 68 till 70 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12
oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, där det bland annat anges att tullmyndigheterna får
begära att deklaranten kan visa upp andra dokument som bestyrker riktigheten av de upplysningar som finns i
deklarationen samt undersöka varorna och ta prover för analys eller för fördjupad kontroll. Om mängden koks av
stenkol i bitar med en diameter över 80 mm fastställs på grundval av prover, ska urvalet ske i enlighet med standarden
ISO 18238:2006.

Textändringar, gäller fr.o.m. 16.5.2008:
CD 020
För övergång till fri omsättning erfordras att en importlicens AGRIM uppvisas, som utfärdats i enlighet med förordning
(EG) nr 376/2008 (EGT L 114).

CD 021
För export erfordras att en exportlicens AGREX uppvisas, som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 376/2008
(EGT L 114).



Textändringar, gäller fr.o.m. 1.7.2008:
CD 156
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras en importlicens enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr
431/2008 (EUT L 130).

CD 165
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens enligt bestämmelserna i
förordning (EG) nr 412/2008 (EUT L 125).

Ändring av kompletterande anmärkning, gäller fr.o.m. 20.4.2008

Kapitel 20

5.
 

Följande ska gälla för produkterna i det skick de föreligger:

 
a) Med tillsats av socker i produkter enligt nr 2009 förstås sockerinnehållet minskat med

nedanstående tal:

  
- Citron- eller tomatsaft: 3.

  
- Druvsaft: 15.

  
- Andra frukt- eller grönsakssafter, inbegripet blandsafter: 13.

 
b) Frukt- och bärsafter med tillsats av socker med ett Brixtal av högst 67 samt innehållande

mindre än 50 viktprocent fruktsaft, förlorar sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft enligt
nr 2009.

  
Koncentrat av naturliga frukt- och bärsafter ska inte omfattas av b. Sådana safter utesluts
således inte från nummer 2009.

Förfrågningar: Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller e-post:
förnamn.efternamn@tulli.fi

RAS/PM, 91/010/30.5.2008



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Nya fotnoter, gäller fr.o.m. 10.2.2008

Dessa fotnoter hänför sig till åtgärderna 711 Importkontroll av  militära varor och militär teknik och 717 Exportkontroll
av  militära varor och militär teknik.

MG 001 Varor enligt I.0A.001a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 002 Varor enligt I.0A.001b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 003 Varor enligt I.0A.001c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 004 Varor enligt I.0A.001d i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 005 Varor enligt I.0A.001e i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 006 Varor enligt I.0A.001f i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 007 Varor enligt I.0A.001g i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 008 Varor enligt I.0A.001h i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 009 Varor enligt I.0A.001i i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 010 Varor enligt I.0A.001j i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 011 Varor enligt I.0A.002a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 012 Varor enligt I.0A.002b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 013 Varor enligt I.0A.002c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 014 Varor enligt I.0A.002d i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 015 Varor enligt I.0A.002e i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 016 Varor enligt I.0A.002f i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 017 Varor enligt I.0A.002g i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 018 Varor enligt I.0A.002h i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 019 Varor enligt I.0A.002i i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 020 Varor enligt I.0A.002j i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 021 Varor enligt I.0A.003a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 022 Varor enligt I.0A.003b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 023 Varor enligt I.0A.003c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 024 Varor enligt I.0A.003d i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 025 Varor enligt I.0A.003e i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 026 Varor enligt I.0A.003f i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 027 Varor enligt I.0A.003g i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 028 Varor enligt I.0A.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 029 Varor enligt I.0A.005a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 030 Varor enligt I.0A.005b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 031 Varor enligt I.0A.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 032 Varor enligt I.0A.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 033 Varor enligt I.0A.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 034 Varor enligt I.0A.009 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 035 Varor enligt I.0A.010 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 036 Varor enligt I.0A.011 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 037 Varor enligt I.0A.012 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 038 Varor enligt I.0A.013 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 039 Varor enligt I.0B.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 040 Varor enligt I.0B.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 041 Varor enligt I.1A.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 042 Varor enligt I.1A.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 043 Varor enligt I.1A.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 044 Varor enligt I.1A.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 045 Varor enligt I.1A.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 046 Varor enligt I.1A.006a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 047 Varor enligt I.1A.006b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 048 Varor enligt I.1A.006c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 049 Varor enligt I.1A.006d i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 050 Varor enligt I.1A.007a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 051 Varor enligt I.1A.007b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 052 Varor enligt I.1A.007c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 053 Varor enligt I.1A.007d i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 054 Varor enligt I.1A.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 055 Varor enligt I.1A.009 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 056 Varor enligt I.1A.010 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 057 Varor enligt I.1A.011 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 058 Varor enligt I.1A.012 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 059 Varor enligt I.1A.013 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 060 Varor enligt I.1A.014a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 061 Varor enligt I.1A.014b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 062 Varor enligt I.1A.014c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 063 Varor enligt I.1A.015 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 064 Varor enligt I.1A.016 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 065 Varor enligt I.1A.017 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 066 Varor enligt I.1A.018 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 067 Varor enligt I.1A.019a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 068 Varor enligt I.1A.019b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 069 Varor enligt I.1A.020 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 070 Varor enligt I.1A.021a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 071 Varor enligt I.1A.021b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 072 Varor enligt I.1A.022 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 073 Varor enligt I.1A.023a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 074 Varor enligt I.1A.023b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 075 Varor enligt I.1A.024 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 076 Varor enligt I.1A.025a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 077 Varor enligt I.1A.025b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 078 Varor enligt I.1A.026 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 079 Varor enligt I.1A.027 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 080 Varor enligt I.1A.028 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 081 Varor enligt I.1A.029 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 082 Varor enligt I.1A.030 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 083 Varor enligt I.1A.031 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 084 Varor enligt I.1A.032 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 085 Varor enligt I.1A.033a i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 086 Varor enligt I.1A.033b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 087 Varor enligt I.1A.034 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 088 Varor enligt I.1A.035 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 089 Varor enligt I.1A.036 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 090 Varor enligt I.1A.037 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 091 Varor enligt I.1A.038 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 092 Varor enligt I.1A.039 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 093 Varor enligt I.1A.040 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 094 Varor enligt I.1A.041 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 095 Varor enligt I.1A.042 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 096 Varor enligt I.1A.043 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 097 Varor enligt I.1A.044 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 098 Varor enligt I.1A.045 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 099 Varor enligt I.1A.046 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 100 Varor enligt I.1A.047 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 101 Varor enligt I.1A.048 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 102 Varor enligt I.1A.049 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 103 Varor enligt I.1A.050 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 104 Varor enligt I.1A.051 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 105 Varor enligt I.1A.052 1 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 106 Varor enligt I.1A.052 10 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 107 Varor enligt I.1A.052 11 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 108 Varor enligt I.1A.052 12 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 109 Varor enligt I.1A.052 13 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 110 Varor enligt I.1A.052 14 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 111 Varor enligt I.1A.052 15 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 112 Varor enligt I.1A.052 16 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 113 Varor enligt I.1A.052 17 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 114 Varor enligt I.1A.052 18 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 115 Varor enligt I.1A.052 19 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 116 Varor enligt I.1A.052 2 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 117 Varor enligt I.1A.052 20 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 118 Varor enligt I.1A.052 21 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 119 Varor enligt I.1A.052 22 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 120 Varor enligt I.1A.052 23 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 121 Varor enligt I.1A.052 24 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 122 Varor enligt I.1A.052 25 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 123 Varor enligt I.1A.052 26 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 124 Varor enligt I.1A.052 27 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 125 Varor enligt I.1A.052 28 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 126 Varor enligt I.1A.052 29 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 127 Varor enligt I.1A.052 3 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 128 Varor enligt I.1A.052 30 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 129 Varor enligt I.1A.052 31 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 130 Varor enligt I.1A.052 32 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 131 Varor enligt I.1A.052 33 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 132 Varor enligt I.1A.052 34 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 133 Varor enligt I.1A.052 35 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 134 Varor enligt I.1A.052 36 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 135 Varor enligt I.1A.052 37 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 136 Varor enligt I.1A.052 38 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 137 Varor enligt I.1A.052 39 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 138 Varor enligt I.1A.052 40 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 139 Varor enligt I.1A.052 41 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 140 Varor enligt I.1A.052 42 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 141 Varor enligt I.1A.052 43 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 142 Varor enligt I.1A.052 44 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 143 Varor enligt I.1A.052 45 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 144 Varor enligt I.1A.052 46 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 145 Varor enligt I.1A.052 47 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 146 Varor enligt I.1A.052 48 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 147 Varor enligt I.1A.052 49 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 148 Varor enligt I.1A.052 5 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 149 Varor enligt I.1A.052 50 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 150 Varor enligt I.1A.052 51 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 151 Varor enligt I.1A.052 52 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 152 Varor enligt I.1A.052 53 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 153 Varor enligt I.1A.052 54 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 154 Varor enligt I.1A.052 6 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 155 Varor enligt I.1A.052 7 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 156 Varor enligt I.1A.052 8 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 157 Varor enligt I.1A.052 9 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 158 Varor enligt I.1A.053 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 159 Varor enligt I.1A.054 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 160 Varor enligt I.1A.055 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 161 Varor enligt I.1A.056 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 162 Varor enligt I.1A.057 a1 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 163 Varor enligt I.1A.057 a2 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 164 Varor enligt I.1A.057 a3 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 165 Varor enligt I.1A.057 a4 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 166 Varor enligt I.1A.057 a5 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 167 Varor enligt I.1A.057 a6 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 168 Varor enligt I.1A.057 a7 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 169 Varor enligt I.1A.057 b1 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 170 Varor enligt I.1A.057 b3 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 171 Varor enligt I.1A.057 b4 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 172 Varor enligt I.1A.057 b5 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 173 Varor enligt I.1A.057 b6 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 174 Varor enligt I.1A.057 b7 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 175 Varor enligt I.1A.057 b8 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 176 Varor enligt I.1A.057 b2 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 177 Varor enligt I.1B.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 178 Varor enligt I.1B.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 179 Varor enligt I.1B.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 180 Varor enligt I.1B.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 181 Varor enligt I.1B.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 182 Varor enligt I.1B.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 183 Varor enligt I.1B.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 184 Varor enligt I.1B.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 185 Varor enligt I.1B.009 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 186 Varor enligt I.1B.010 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 187 Varor enligt I.1B.011 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 188 Varor enligt I.1B.012 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 189 Varor enligt I.2A.001a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 190 Varor enligt I.2A.001b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 191 Varor enligt I.2A.001c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 192 Varor enligt I.2A.002a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 193 Varor enligt I.2A.002b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 194 Varor enligt I.2A.002c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 195 Varor enligt I.2A.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 196 Varor enligt I.2A.004a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 197 Varor enligt I.2A.004b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 198 Varor enligt I.2A.004c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 199 Varor enligt I.2A.004d i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 200 Varor enligt I.2A.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 201 Varor enligt I.2A.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 202 Varor enligt I.2A.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 203 Varor enligt I.2A.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 204 Varor enligt I.2A.009 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 205 Varor enligt I.2A.010 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 206 Varor enligt I.2A.011 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 207 Varor enligt I.2A.012a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 208 Varor enligt I.2A.012b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 209 Varor enligt I.2A.013 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 210 Varor enligt I.2A.014 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 211 Varor enligt I.2A.015 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 212 Varor enligt I.2A.016a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 213 Varor enligt I.2A.016b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 214 Varor enligt I.2A.017 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 215 Varor enligt I.2A.018 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 216 Varor enligt I.2A.019 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 217 Varor enligt I.2A.020 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 218 Varor enligt I.2A.021 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 219 Varor enligt I.2A.022 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 220 Varor enligt I.2A.023a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 221 Varor enligt I.2A.023b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 222 Varor enligt I.2A.024a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 223 Varor enligt I.2A.024b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 224 Varor enligt I.2A.024c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 225 Varor enligt I.2A.025 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 226 Varor enligt I.2A.026 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 227 Varor enligt I.2A.027 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 228 Varor enligt I.2A.028 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 229 Varor enligt I.2A.029a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 230 Varor enligt I.2A.029b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 231 Varor enligt I.2A.029c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 232 Varor enligt I.2A.029d i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 233 Varor enligt I.2A.029e i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 234 Varor enligt I.2A.029f i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 235 Varor enligt I.2A.029g i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 236 Varor enligt I.2A.029h i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 237 Varor enligt I.2A.029i i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 238 Varor enligt I.2A.029j i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 239 Varor enligt I.2A.030 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 240 Varor enligt I.2A.031a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 241 Varor enligt I.2A.031b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 242 Varor enligt I.2A.031c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 243 Varor enligt I.2A.031d i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 244 Varor enligt I.2A.031e i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 245 Varor enligt I.2A.031f i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 246 Varor enligt I.2A.031g i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 247 Varor enligt I.2A.032 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 248 Varor enligt I.2B.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 249 Varor enligt I.2B.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 250 Varor enligt I.2B.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 251 Varor enligt I.2B.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 252 Varor enligt I.2B.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 253 Varor enligt I.2B.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 254 Varor enligt I.2B.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 255 Varor enligt I.2B.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 256 Varor enligt I.2B.009 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 257 Varor enligt I.2B.010 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 258 Varor enligt I.3A.001a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 259 Varor enligt I.3A.002b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 260 Varor enligt I.3A.003a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 261 Varor enligt I.3A.003b i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 262 Varor enligt I.3A.003c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 263 Varor enligt I.3A.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 264 Varor enligt I.3A.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 265 Varor enligt I.3A.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 266 Varor enligt I.3A.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 267 Varor enligt I.3A.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 268 Varor enligt I.3A.009 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 269 Varor enligt I.3A.010 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 270 Varor enligt I.3A.011 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 271 Varor enligt I.3A.012 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 272 Varor enligt I.3B.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 273 Varor enligt I.3B.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 274 Varor enligt I.3B.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 275 Varor enligt I.3B.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 276 Varor enligt I.3B.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 277 Varor enligt I.4A.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 278 Varor enligt I.4A.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 279 Varor enligt I.4A.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 280 Varor enligt I.4B.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 281 Varor enligt I.5A.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 282 Varor enligt I.5B.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 283 Varor enligt I.5B.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 284 Varor enligt I.6A.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 285 Varor enligt I.6A.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 286 Varor enligt I.6A.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 287 Varor enligt I.6A.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 288 Varor enligt I.6A.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 289 Varor enligt I.6A.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 290 Varor enligt I.6A.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 291 Varor enligt I.6A.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 292 Varor enligt I.6A.009 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 293 Varor enligt I.6A.010 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 294 Varor enligt I.6A.011 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 295 Varor enligt I.6B.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 296 Varor enligt I.6B.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 297 Varor enligt I.6B.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 298 Varor enligt I.6B.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 299 Varor enligt I.6B.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 300 Varor enligt I.6B.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 301 Varor enligt I.7A.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 302 Varor enligt I.7A.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 303 Varor enligt I.7A.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 304 Varor enligt I.7A.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 305 Varor enligt I.7A.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 306 Varor enligt I.7A.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 307 Varor enligt I.7A.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 308 Varor enligt I.7A.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 309 Varor enligt I.7A.009 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 310 Varor enligt I.7A.010 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 311 Varor enligt I.7A.011 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 312 Varor enligt I.7A.012 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 313 Varor enligt I.7A.013 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 314 Varor enligt I.7A.014 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 315 Varor enligt I.7A.015 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 316 Varor enligt I.7B.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 317 Varor enligt I.7B.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 318 Varor enligt I.7B.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 319 Varor enligt I.7B.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 320 Varor enligt I.7B.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 321 Varor enligt I.7B.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 322 Varor enligt I.7B.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 323 Varor enligt I.7B.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 324 Varor enligt I.9A.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 325 Varor enligt I.9A.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 326 Varor enligt I.9A.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 327 Varor enligt I.9A.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 328 Varor enligt I.9A.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 329 Varor enligt I.9A.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 330 Varor enligt I.9A.007 a-b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 331 Varor enligt I.9A.007c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 332 Varor enligt I.9A.007d i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 333 Varor enligt I.9A.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 334 Varor enligt I.9A.009a-b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 335 Varor enligt I.9A.009c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 336 Varor enligt I.9A.010 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 337 Varor enligt I.9A.011 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 338 Varor enligt I.9A.012 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 339 Varor enligt I.9A.013a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 340 Varor enligt I.9A.013b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 341 Varor enligt I.9A.014a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 342 Varor enligt I.9A.014b i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 343 Varor enligt I.9A.014c i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 344 Varor enligt I.9A.014d i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 345 Varor enligt I.9A.015 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 346 Varor enligt I.9A.016 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 347 Varor enligt I.9A.017 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 348 Varor enligt I.9A.018 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 349 Varor enligt I.9A.019 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 350 Varor enligt I.9A.020 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 351 Varor enligt I.9A.021 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 352 Varor enligt I.9A.022 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 353 Varor enligt I.9A.023 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 354 Varor enligt I.9A.024 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 355 Varor enligt I.9A.025 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 356 Varor enligt I.9A.026 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 357 Varor enligt I.9B.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 358 Varor enligt I.9B.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 359 Varor enligt I.9B.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 360 Varor enligt I.9B.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 361 Varor enligt I.9B.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 362 Varor enligt I.9B.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 363 Varor enligt I.9B.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 364 Varor enligt I.9B.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 365 Varor enligt I.9B.009 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 366 Varor enligt II.A0.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 367 Varor enligt II.A0.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 368 Varor enligt II.A0.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 369 Varor enligt II.A0.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 370 Varor enligt II.A0.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 371 Varor enligt II.A0.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 372 Varor enligt II.A0.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 373 Varor enligt II.A0.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 374 Varor enligt II.A0.009 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 375 Varor enligt II.A0.010 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 376 Varor enligt II.A0.011 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 377 Varor enligt II.A0.012 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 378 Varor enligt II.A0.013 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 379 Varor enligt II.A1.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 380 Varor enligt II.A1.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 381 Varor enligt II.A1.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 382 Varor enligt II.A1.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 383 Varor enligt II.A1.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 384 Varor enligt II.A1.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 385 Varor enligt II.A1.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 386 Varor enligt II.A1.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 387 Varor enligt II.A1.009 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 388 Varor enligt II.A1.010 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 389 Varor enligt II.A1.011 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 390 Varor enligt II.A1.012 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 391 Varor enligt II.A1.013 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 392 Varor enligt II.A2.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 393 Varor enligt II.A2.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 394 Varor enligt II.A2.002a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 395 Varor enligt II.A2.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 396 Varor enligt II.A2.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 397 Varor enligt II.A2.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 398 Varor enligt II.A2.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 399 Varor enligt II.A2.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 400 Varor enligt II.A2.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 401 Varor enligt II.A2.009 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 402 Varor enligt II.A2.010 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 403 Varor enligt II.A2.011 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 404 Varor enligt II.A2.012 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 405 Varor enligt II.A3.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 406 Varor enligt II.A3.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 407 Varor enligt II.A6.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 408 Varor enligt II.A6.002 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 409 Varor enligt II.A6.003 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 410 Varor enligt II.A6.004 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 411 Varor enligt II.A6.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 412 Varor enligt II.A6.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 413 Varor enligt II.A6.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 414 Varor enligt II.A6.008 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 415 Varor enligt II.A6.009 i förteckningen över militära varor och militär teknik.



MG 416 Varor enligt II.A6.010 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 417 Varor enligt II.A6.011 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 418 Varor enligt II.A6.012 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 419 Varor enligt II.A7.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 420 Varor enligt II.B.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 421 Varor enligt I.1A.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 422 Varor enligt I.2A.016 i förteckningen över militära varor och militär teknik.

MG 423 Varor enligt I.3A.002a i förteckningen över militära varor och militär teknik.

Förfrågningar:  Arja  Mäntylä,  tfn  020  492  2103  och  Päivi  Mäkelä,  tfn  020  492  2104  eller  e-post:
förnamn.efternamn@tulli.fi

RAS/PM, 92/010/30.5.2008



Preliminär antidumpningstull vid import av citronsyra
med ursprung i Folkrepubliken Kina
Genom kommissionens förordning (EG) nr 488/2008 (EUT nr L 143, 3.6.2008) har en preliminär antidumpningstull
införts vid import av citronsyra och trinatriumcitratdihydrat med KN-nummer 2918 14 00 och ex 2918 15 00. De
tillämpliga tullarna träder i kraft den 4 juni 2008 och är följande:

Företag Antidumpnings-
tull (%)

Taric-
tilläggsnummer

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd – No 73, Fengyuandadao
Road, Bengbu City 233010, provinsen Anhui, Kina

42,2 A874

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd – West Side of Jincheng Bridge,
Wuxi 214024, provinsen Jiangsu, Kina

13,2 A875

RZBC Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, provinsen
Shandong, Kina

43,2 A876

RZBC (Juxian) Co. Ltd, West Wing, Chenyang North Road, Ju
County, provinsen Shandong, Kina

43,2 A877

TTCA Co., Ltd. – West, Wenhe Bridge North, Anqiu City,
provinsen Shandong, Kina

49,3 A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd – Industry Zone Yixing City
214203, provinsen Jiangsu, Kina

38,8 A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, Kina 43,2 A880

Shanxi Ruicheng Yellow River Chemicals Co. Ltd., Kina 43,2 A881

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, Kina 43,2 A882

Alla övriga företag 49,3 A999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära tullen.
Förordningen tillämpas i sex månader.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 94/010/3.6.2008



Förklarande anmärkningar till Kombinerade
nomenklaturen (KN)  
Kommissionen har publicerat de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur
(CN) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 133 av den 30 maj 2008.

Publikationen omfattar och ersätter, i lämpliga fall, de förklarande anmärkningar som publicerats i C-serien av
Europeiska unionens officiella tidning fram till den 11 april 2008 (EUT C 90, s.1). Ett TMD-meddelande om ändringen
av den 11 april 2009 till förklarande anmärkningar publicerades i Tyllstyrelsens meddelanden nr 066/010/08.

Europeiska unionens officiella tidningar publiceras på adressen: http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm

RAS/MSR, 95/010/4.6.2008



Antidumpningsåtgärder
Preliminär antidumpningstull vid import av mononatriumglutamat med ursprung i
Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 492/2008 (EUT nr L 144, 4.6.2008) har en preliminär antidumpningstull
införts vid import av mononatriumglutamat med Taric-nummer 2922 42 00 10 . Den tillämpliga tullen träder i kraft den 5
juni 2008 och är följande:

Företag Antidumpningstullsats (%) Taric-tilläggsnummer

Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd., och
Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd.

33,8 A883

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co.,
Ltd.

36,5 A884

Alla övriga företag 39,7 A999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära tullen.
Förordningen tillämpas i sex månader.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av vissa rördelar av järn och stål (KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 och ex 7307 99
90) med ursprung i Kina och Thailand har en översyn av eventuella fortsatta antidumpningsåtgärder inletts. Samtidig har
en partiell interimsöversyn inletts gällande kinesiska rör (EUT nr C 138, 5.6.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 96/010/9.6.2008



Transiteringsreferensnumret ändrades 4.6.2008
I samband med uppdateringen av det elektroniska transiteringssystemet den 3 juni 2008 ändrades också
transiteringsreferensnumret MRN (Movement Reference Number).  Ändringen föranleddes av att det elektroniska
transiteringssystemet uppdaterades till att också godkänna TIR-deklarationer. Genom ändringen ville man säkerställa att
referensnumren räcker till i det elektroniska transiteringssystemet. Transiteringsdeklarationer som hänförts till
förfarandet med gamla MRN-nummer kräver inga åtgärder av aktörer eller tullkontor.  

Det nya MRN-numret är av formen 08FI000000000001T4.

08FI = innevarande år och land, 000000000001 = löpande ordningsnummer vid transitering. Numret omfattar nu hela
Finlands transiteringsdeklarationer, innehåller inte längre uppgifter om avgångstullkontoret. T = Transit (transitering)
samt kontrolltecken (i detta fall 4, kan också vara något annat tecken).

Mera information kan fås av tulldistriktens transiteringsansvariga.

AH/HeL, 97/010/6.6.2008



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, 182/2007 och 206/2007 samt genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08,
22/010/08 och 48/010/08 görs följande ändringar:

TILLÄGG TILL SÄRSKILD UPPLYSNING (KODFÖRTECKNING 0027), FÄLT 4

Alla nedan nämnda ändringar av tilläggskoder för särskild upplysning gäller exportdeklarationer för FEOGA-varor.

Utöver koden skall också en ytterligare kod eller text (se förklaring) anges i fältet.

Tillägg

Kod Förklaring Tas i bruk

FIXDZ Tillstånd till provianteringslager MV/xxx (Vid
uppläggning på provianteringslager i
samband med Feoga-export anges det
nummer som Landsbygdsverket tilldelat
lagret.)

1.7.2008

FIXED Exporttullkontorets försegling 1.11.2008

FIXEE Godkänd avsändares försegling 1.11.2008

FIXEF "Befrielse (EEG) 2454/93 art. 357 (4)" 1.11.2008

FIXCV Export från gemenskapens område 1.11.2008

FIXCW Leverans till en internationell organisation
(Ange närmare uppgift i fritext)

1.11.2008

FIXCX Leverans för provianteringsändamål 1.11.2008

FIXCY Leverans till trupper
(Ange närmare uppgift i fritext)

1.11.2008

FIXCZ Annat
(Ange närmare uppgift i fritext.)

1.11.2008

FIXDS Tidsfrist 60 dagar
(Den tid räknad från hänförandet till
exportförfarande inom vilken FEOGA-
varorna ska lämna EU:s tullområde)

1.11.2008



FIXDT Tidsfrist 60 + 28 dagar
(Den tid räknad från hänförandet till
exportförfarande inom vilken omlastade
FEOGA-varor ska lämna EU:s tullområde.)

1.11.2008

FIXDU Tidsfrist 30 dagar
(Den tid räknad från hänförandet till
exportförfarande inom vilken FEOGA-
varorna för provianteringsändamål ska
lämna EU:s tullområde.)

1.11.2008

FIXDN EG 376/2008
(Tillämplig rättsakt, som ska anges om
exporten förutsätter att en exportlicens ska
visas upp)

1.7.2008

FIXDO EG 376/2008 Bilaga II
(Tillämpliga rättsakt, som ska anges om
exporten annars förutsätter att en
exportlicens ska visas upp men som inte visas
upp eftersom kvantiteterna i kilogram enligt
bilaga II underskrids)

1.7.2008

FIXDP EG 376/2008 Bilaga II
(Tillämpliga rättsakt som ska anges om
exporten annars förutsätter att en
exportlicens ska visas upp men som inte visas
upp eftersom kvantiteterna i kilogram enligt
bilaga II underskrids.)

1.7.2008 Tillämpas
endast på produkter
inom sockersektorn
under tiden
1.7.-30.9.2008

FIXDQ EG 1282/2006 art. 7
(Den tillämpliga rättsakten som innehåller
detaljerade bestämmelser om exportlicenser
och exportbidrag för mjölk och
mjölkprodukter)

Tas i bruk vid en
tidpunkt som
meddelas senare

FIXDR Förordning nr
(Ange i fritext numret på den tillämpliga
förordningen, t.ex. EG 1043/2005)

1.7.2008

FIXDV Exportbidraget understiger 1000 euro 1.11.2008

FIXDW Bidragsnivå (euro/kg)
(Ange i fritext bidragsnivån per kilogram,
t.ex. 5,50 euro/kg)

1.11.2008

FIXDX Bidragsnivå (euro/100 kg)
(Ange i fritext bidragsnivån per 100 kg, t.ex.
5,50 euro/ 100 kg)

1.11.2008



FIXDY Bidragsnivå (euro/annan enhet)
(Ange i fritext bidragsnivån per annan
måttenhet än kilogram, t.ex. levande
kycklingar 5,50 euro/100 st)

1.11.2008

Ändring 1 (Kodernas betydelse ändras fr.o.m.1.7.2008)

Kod Förklaring t.o.m. 30.6.2008 Förklaring fr.o.m.
1.7.2008

FIXCS Bidragsnivå.
Ange någon av koderna nedan.
1 bidragsnivå har inte angetts och då antas
det att bidraget understiger 1000 euro
2 bidragsnivå xxx euro/kg
3 bidragsnivå xxx euro/100 kg
4 bidragsnivå xxx/euro/ xxxx (annan
måttenhet)

Exportavgift
Ange
EXPORTAVGIFT
och numret på
förordningen.

FIXCG Tillämplig lagstiftning.
(Ange någon av koderna nedan:
1 EG nr 800/1999
2 EG nr 1291/2000
3 EG nr 1291/2000 bilaga III
4 EG nr 1282/2006 art.7)

EG 800/1999
Tillämplig
lagstiftning som
anges om
exportbidrag söks för
exportprodukter

FIXCF Tid för genomförande.
Ange någon av koderna nedan:
1 tid för genomförande 60
2 tid för genomförandet 60+ 28
3 tid för genomförande 30

Exportbidrag söks inte

FIXCH Ansökan om exportbidrag.
Ange någon av koderna nedan:
0 exportbidrag söks ej
1 exportbidrag söks

Exportbidrag söks

FIXCD Förseglingar.
Ange någon av koderna nedan:
20 godkänd exportörs försegling
30 befrielse från förseglingskravet med
tillstånd, (EEG) nr 2454/93 art. 357.4]

Lastningen börjar
datum klockslag
(Ange i fritextfältet
exakt datum och
klockslag för när
lastningen börjar i
formen dd.mm.åååå
hh:mm, t.ex.
25.05.2008 12:20)

FIXCE Användningsändamål på bestämmelseorten.
(Ange någon av koderna nedan:
1 export från gemenskapens tullområde
2 leverans till en internationell organisation
3 leverans för provianteringsändamål
4 leverans till trupper

Lastningen avslutas
datum klockslag
(Ange i fritextfältet
exakt datum och
beräknat klockslag
för när lastningen



5 annat) avslutas i formen
dd.mm.åååå hh:mm,
t.ex.. 25.05.2008
12:20)

FIXCT Exportavgift
Ange EXPORTAVGIFT och därefter numret
på förordningen

T Varan är importvara

FIXCU T-status.
Ange någon av koderna nedan:
E varan har ursprung i gemenskapen
T varan är importvara

E varan har ursprung i
gemenskapen

FIXCI Omlastning.
(Ange någon av koderna nedan:
0 Ingen omlastning i en EU-hamn
1 Omlastning i en EU-hamn)

Ingen omlastning i en
EU-hamn

FIXCJ Nummer på föranmälan tilldelat av Tullen.
(Ange det nummer som getts från Tullens
FEOGA-system.)

Omlastning i en
EU-hamn

Ändring 2 (Kodens betydelse ändras fr.o.m. 1.1.2009)

Kod Nuvarande förklaring Förklaring fr.o.m. 1.1.2009

FIXCL Lastningstid.
(Ange i fritext dagen och tiden då
lastningen påbörjas och avslutas)

Nummer på föranmälan tilldelat
av Tullen.
(Ange det nummer som getts
från Tullens FEOGA-system.)

Ändring 3 (Kodförklaringen har preciserats)

Kod Nuvarande förklaring Ny förklaring

FIXCM Den som ansöker om exportbidrag.
(Anges i fritext)

Den som ansöker om
exportbidrag. (Ange i fritext
sökandens
registreringsnummer som
tilldelats av Landsbygdsverket.
Om sökanden inte är
densamma som exportören,
ange också sökandens namn.)

Koderna FIXCO och FIXCP, som enligt cirkulären 20/010/2008 och 48/010/2008 skulle tas i bruk senare, tas i bruk i
Tullens system den 1 januari 2009. Dessa koder behöver dock inte anges i SAD-blanketten.

Tullen tar den 1 januari 2009 också i bruk koderna FIXDA, FIXDB, FIXDC, FIXDD, FIXDE, FIXDF, FIXDG, FIXDH,
FIXDI, FIXDJ, FIXDK, FIXDL, FIXDM och FIXEG, som finns angivna i en uppdaterad kodförteckning på Tullens
webbplats. Dessa koder behöver dock inte anges i SAD-blanketten.



Mera information ges av tulldistriktens FEOGA-ansvariga.

JR/VHM, 98/010/9.6.2008



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

9.6.08 Acta Print Kivenlahti Oy 1509853-0T0001 Helsinki 3908-1

9.6.08 Edita Kvartto Oy 0110464-5T0001 Helsinki 8917-7

9.6.08 Edita Prima Oy 0932023-8T0001 Helsinki 8918-5

9.6.08 Edita Publishing Oy 0654634-6T0001 Helsinki 8919-3

6.6.08 Högfors Oy 0518420-8T0001,
T0003

Salo 3360-5
8807-0

22.5.08 IHD-Glas Oy 0583962-2T0001 Ihode 3335-7

2.6.08 Mikkolan Saha Oy 0158703-4T0001 Kausala 5348-8

Följande uppgifter har avförts på grund av att firman lagts ned:

4.6.08 Diamed Fennica Oy 0934370-4T0001 Helsinki 5919-6

2.6.08 Sandvik Mining and
Construction Hollola Oy

0625827-2T0001 Hollola 8738-7

ETY/TRH, 99/010/12.6.2008



Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juni 2008
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 2008, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för
tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i april 2008 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 4,78 %

Danmark 5,00 %

Sverige 4,86 %

Storbritannien 5,92 %

Lettland 5,96 %

Litauen 5,05 %

Polen 6,29 %

Slovakien 4,28 %

Tjeckien 4,11 %

Ungern 8,54 %

Estland 6,33 %

Bulgarien 6,77 %

Rumänien 11,59 %

MJK/MA, 100/010/12.6.2008



Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärder vid import av gjutjärnsprodukter med
ursprung i Kina

Genom kommissionens beslut nr 2008/109/EG (EUT nr L 153, 12.6.2008) har en ändring gjorts i
antidumpningsåtgärderna vid import av kinesiska gjutjärnsprodukter (Taric-nummer 7325 10 50 00, 7325 10 92 00 och
7325 10 99 10). Till följd av att företagen Fundició Dúctil Benito, S.L. (Spanien), Benito France, S.A.R.L, Zibo Benito
Metalwork Co., Ltd, Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd och Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd (Taric-
tilläggsnummer A717) inte fullgjort sina skyldigheter är företagens åtaganden inte längre i kraft. Således ska ovan
nämnda kinesiska företags produkter omfattas av en antidumpningstull på 47,8 procent. Förordningen trädde i kraft den
13 juni 2008.

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av ringpärmsmekanismer
(KN-nummer ex 8305 10 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina att avslutas den 5 december 2008. Samtidigt upphör
antidumpningsåtgärderna i fråga om ringpärmsmekanismer som avsänts från Vietnam och Laos (EUT nr C 146,
12.6.2008).

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- vid import av tegelstenar av magnesia (KN-nummer ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 och ex 6815 99 90) med ursprung i
Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 146, 12.6.2008).

- vid import av biodiesel (KN-nummer 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 och ex
1518 00 99) med ursprung i Amerikas förenta stater har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts (EUT nr C
147, 13.6.2008).

- vid import av biodiesel (KN-nummer 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 och ex
1518 00 99) med ursprung i Amerikas förenta stater har ett antisubventionsförfarande (undersökning) inletts (EUT nr C
147, 13.6.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 101/010/23.6.2008



Tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i
Montenegro
Europeiska gemenskapens kommission har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av
gemenskapstullkvoter för viss fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Montenegro. Förordning nr 497/2008; publicerad
i EUT L 146/5.6.2008. Förordningen trädde i kraft den 5 juni 2008 och tillämpas från den 1 januari 2008.

Fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Montenegro som förtecknas i bilagan nedan och som övergår till fri omsättning
i gemenskapen ska omfattas av en nedsatt tullsats eller en nolltullsats på de nivåer och inom de årliga
gemenskapstullkvoter som fastställs i bilagan. Tillämpningen av förmånstullarna förutsätter att produkterna åtföljs av ett
varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration.

De tullkvoter för beredda eller konserverade sardiner och för beredd eller konserverad ansjovis som anges i bilagan
under löpnummer 09.1524 och 09.1525 ska ökas till 250 ton från och med den 1 januari 2012 för 2012 och de därpå
följande åren. Ökningen får tillämpas endast om minst 80 % av de kvotvolymer som öppnats under det föregående året
har utnyttjats det fjärde året efter det att interimsavtalet har trätt i kraft.

Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationerna tas emot. Den första fördelningen av kvoterna sker den
20 juni 2008.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 102/010/13.6.2008

Bilaga: EUT L 146, 5.6.2008, s. 5-6, tabell



Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i juni
2008
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 25 – 30 juni 2008 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 fordon vars bilskattedeklaration görs eller borde ha gjorts under perioden 25 – 30 juni 2008.

Island ISK 123,18

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/MN, 103/010/19.6.2008



Omräkningskurser för valuta i juli 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
1.7-31.7.2008 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 2008.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR=1,5433 USD).

Förenta staterna USD 1,5433

Kanada CAD 1,5697

Storbritannien GBP 0,7897

Sverige SEK 9,3468

Norge NOK 8,0035

Danmark DKK 7,4293

Island ISK 123,18

Schweiz CHF 1,6095

Japan JPY 130,92

Australien AUD 1,6296

Hongkong HKD 11,8832

Sydafrika ZAR 12,2286

Saudiarabien SAR 5,73875

Marocko MAD 11,1294

Kuwait KWD 0,40725

Arabemiraten AED 5,64175



Singapore SGD 2,0915

Indien INR 62,336

Iran IRR 14346,518

Malaysia MYR 5,0468

Kina CNY 10,6624

Thailand THB 50,938

Nya Zeeland NZD 2,0364

Tunisien TND 1,820653

Turkiet TRY 1,7541

Egypten EGP 8,2655

Ryssland RUB 34,155

Ungern HUF 241,04

Tjeckien CZK 23,64

Kazakstan KZT 180,15

Israel ILS 5,1827

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6998

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,3329

Slovakien SKK 29,85

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)

JNH/MN, 104/010/19.562008



Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder den 19
juni 2008 på grund av konkurs:

Viljo Viljanmaan Nahkatehdas 018449-2T0001 Ylistaro

ETY/TRH, 105/010/19.6.2008



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, 182/2007 och 206/2007 samt genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08,
22/010/08, 48/010/08 och 98/010/08 görs följande ändringar:

Obs! Ändringarna nedan gäller bara exportdeklarationer.

DEKLARATION (KODFÖRTECKNING 0023), FÄLT 1

Borttagning

Kod X (Kompletterande deklaration) tas omedelbart ur bruk.

HANDLINGAR (KODFÖRTECKNING 0006), FÄLT 44

Tillägg

Tillägg av en kod som hittills endast använts i importdeklarationer:

Kod
Förklaring

7VML Tillstånd till temporär import

Tillägg av nya koder:

Kod Förklaring

5EU1 Gemenskapens generella exporttillstånd EU001

X010 Exporttillstånd för militära varor och militär teknik, EG
423/2007

X011 Exporttillstånd för militära varor och militär teknik, EG
329/2007

X012 Exporttillstånd beviljat av den medlemsstat där exportören
är etablerad

5001 Inrikesministeriets exporttillstånd för vapen och patroner

5023
Ansökan om förskottsbetalning av exportbidrag

Borttagning

Koderna 7JTL (Tillstånd till periodförtullning), 7KTL (Tillstånd till hemförtullning), L100 (Ozonimporttillstånd) och
5REK (Registrerad importör) tas ur bruk omedelbart.



TILLÄGG TILL SÄRSKILD UPPLYSNING (KODFÖRTECKNING 0015), FÄLT 44

Borttagning

Kod FIXBZ (Varan omfattas inte av nationella restriktioner) tas omedelbart ur bruk.

Ändring av datum

Kod FIXCL (Lastningstid) används inte under tiden 1.7.2008 – 31.12.2008. Den tas i bruk den 1 januari 2009 med
förklaringen ”Nummer på föranmälan tilldelat av Tullen”, så som i cirkulär nr 98/010/2008 nämns.

NATIONELLT FÖRFARANDE (KODFÖRTECKNING 0027), FÄLT 37 (ANDRA
DELFÄLTET)

Följande koder som hittills använts i importdeklarationer tas i bruk också i exportdeklarationer:

Kod Förklaring

7SA Aktiv förädling enligt suspensionssystemet - sedvanligt
tillståndsförfarande (MomsL 86a § 3 mom. 3 p.)

7SB Aktiv förädling enligt suspensionssystemet - förenklat
tillståndsförfarande (vid import MomsL 86a § 3 mom. 3 p.)

7JA Aktiv förädling enligt restitutionssystemet - sedvanligt
tillståndsförfarande (MomsL 1 § 1 mom. 2 p.)

7JB Aktiv förädling enligt restitutionssystemet - förenklat
förfarande (MomsL 1 § 1 mom. 2 p.)

7TA Bearbetning under tullkontroll - sedvanligt
tillståndsförfarande (MomsL 1 § 1 mom. 2 p.)

7TB Bearbetning under tullkontroll - förenklat tillståndsförfarande
(MomsL 1 § 1 mom. 2 p.)

Nya koder

Följande koder tas i bruk omedelbart:

Kod Förklaring

7VL Återexport efter helt tullfri temporär import

7VM Återexport efter delvis tullfri temporär import

999 Inget nationellt förfarande

Borttagning



Kod F51 (Export för militärt bruk) tas omedelbart ur bruk.

Mera information ges av tulldistriktens tullförfarandeansvariga.

JR/VHM,106/010/19.6.2008



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, 182/2007 och 206/2007 samt genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08,
22/010/08, 48/010/08, 98/010/08 och 106/010/08 görs följande ändringar:

HANDLINGAR (KODFÖRTECKNING 0006), FÄLT 44

Kod 5009 Säkerhetstillstånd för radioaktiva ämnen (Strålsäkerhetscentralen), som använts i exportdeklarationer, tas i
bruk också i importdeklarationer.

Ändringen träder i kraft omedelbart.

Mera information ges av tulldistriktens tullförfarandeansvariga.

JR/VHM,107/010/25.6.2008



Ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande
och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för
vissa jordbruks- och industriprodukter
Europeiska gemenskapen har utfärdat förordning (EG) nr 556/2008 om ändring av förordningen om öppnande och
förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 160/19.6.2008).
Förordningen trädde i kraft den 19 juni 2008 och tillämpas från den 1 juli 2008.

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ändras på följande sätt:

1) Tullkvoter för de produkter som förtecknas i bilaga I till denna förordning läggs till.
2) Textraderna avseende löpnumren 09.2975, 09.2603, 09.2935, 09.2814 och 09.2620 ersätts med textraderna i bilaga II
till denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Mera information: Tiina Aalto, tfn 020 492 4090.

Åbo tull, Rättelser/
Tiina Aalto, 108/010/1.7.2008.

Bilaga: EUT L 160, 19.6.2008, s. 2-3, tabell



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringar i varukoder

gäller fr.o.m.4.6.2008:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängdenhet

Bilaga

2918 15 00 00 - - Salter och estrar av citronsyra:
   

2918 15 00 10 - - - Trinatriumcitratdihydrat 6,5 
 

1, 2, 5

2918 15 00 90 - - - Andra 6,5 
 

1, 5

Gäller fr.o.m. 1.7.2008:

2008 60 19 30 - - - - - Söta körsbär med tillsats av alkohol,
med eller utan ett sockerinnehåll av
9 viktprocent, med en diameter av högst
19,9 mm med kärna, avsedda för tillverkning
av chokladvaror

25,6 + 4,2 eur/100
kg; S:10 + 4,2
eur/100 kg (EU001)
K:20,0 (090092)

 
1

2008 60 39 30 - - - - - Söta körsbär med tillsats av alkohol,
med eller utan ett sockerinnehåll av
9 viktprocent, med en diameter av högst
19,9 mm med kärna, avsedda för tillverkning
av chokladvaror

25,6 + 4,2 eur/100
kg; S:10 + 4,2
eur/100 kg (EU001)
K:20,0 (090092)

 
1

2835 10 00 00 - Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater
(fosfiter):

   

2835 10 00 10 - - Natriumhypofosfitmonohydrat 5,5; S:0
 

1

2835 10 00 90 - - Andra 5,5
 

1

2839 19 00 00 - - Andra:
   

2839 19 00 10 - - - Dinatriumdisilikat 5,0; S:0
 

1

2839 19 00 90 - - - Andra 5,0
 

1

2841 80 00 00 - Volframater:
   

2841 80 00 10 - - Diammoniumvolframat 5,5; S:0
 

1



2841 80 00 90 - - Andra 5,5 
 

1

2850 00 20 30 - - Titannitrid med en partikelstorlek på högst
250 nm

4,6; S:0
 

1

2910 90 00 80 - - Allylglycidyleter 5,5; K:0 (092767)
 

1, 4, 5

2917 13 90 00 - - - Andra:
   

2917 13 90 10 - - - - Dimetylsebacat 6,0; K:0 (092769)
 

1, 4, 5

2917 13 90 90 - - - - Andra 6,0
 

1, 4, 5

2930 90 85 82 - - - Natriumtoluen-4-sulfinat 6,5; S:0
 

1, 4, 5

2930 90 85 83 - - - Metyl-p-tolylsulfon 6,5; S:0
 

1, 4, 5

2934 20 80 40 - - - 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on
(Bensisotiazolinon (BIT))

6,5; S:0
 

1, 4, 5

3808 93 15 00 - - - - På basis av amider:
   

3808 93 15 10 - - - - - Beredning på basis av ett koncentrat
innehållande minst 45 viktprocent men högst
55 viktprocent av det aktiva
växtbekämpningsmedlet Penoxsulam i form
av vattensuspension

6,0; S:0
 

1

3808 93 15 90 - - - - - Andra 6,0 
 

1

3815 19 90 41 - - - - Katalysatorer i form av tabletter,
bestående av 60 viktprocent (± 2 %)
kopparoxid på en bärare av aluminiumoxid

6,5; S:0
 

1

3824 90 97 70 - - - - - Pasta innehållande minst
75 viktprocent men högst 85 viktprocent
koppar, även innehållande oorganiska oxider,
etylcellulosa och ett lösningsmedel

6,5; S:0
 

1, 4, 5

3824 90 97 78 - - - - - Blandning av fytosteroler utvunna ur
trä och träbaserade oljor (tallolja), i form av
pulver med en partikelstorlek på högst
300 μm, innehållande
- minst 60, men högst 80 viktprocent
sitosteroler,
- högst 15 viktprocent kampesteroler,
- högst 5 viktprocent stigmasteroler, och

6,5; S:0
 

1, 4, 5



- högst 15 viktprocent beta-sitostanoler

3904 10 00 20 - - Polyvinylkloridpulver, inte blandat med
andra ämnen, med en polymeriseringsgrad på
1000 (± 100) monomera enheter, en
värmegenomgångskoefficient (K-värde) på
60 eller mer, men högst 70, en bulkdensitet
på 0,35 g/cm³ eller mer, men högst
0,55 g/cm³, ett innehåll av flyktiga ämnen på
mindre än 0,35 viktprocent, en genomsnittlig
kornstorlek på 40 µm eller mer, men högst
70 µm, där av en fraktion högst 1 viktprocent
inte passerar genom en sikt med
maskstorleken 120 µm, ej innehållande
vinylacetatmonomerer, avsett att användas
för tillverkning av batteriseparatorer

6,5; S:0 (EU001)
 

1, 5

3919 90 69 97 - - - - - - Rullar med biaxiellt orienterad
polypropenfilm
- självhäftande,
- med en bredd av 363 mm eller mer, men
högst 507 mm,
- med en total filmtjockhet på 10 µm eller
mer, men högst 100 µm, avsedda att
användas för att skydda LCD-displayer vid
tillverkningen av LCD-moduler

6,5; S:0 (EU001)
 

1, 5

3920 62 19 80 - - - - - Film av polyetentereftalat, med en
tjocklek av högst 20 µm, belagd på båda
sidor med ett gasbarriärskikt bestående av en
polymermatris vari kiseldioxid är utspridd,
med en tjocklek på högst 2 µm:

   

3920 62 19 80 - - - - - - Avsända från Brasilien; avsända
från Israel

6,5; S:0
 

1, 5

3920 62 19 82 - - - - - - Andra 6,5; S:0
 

1, 5

3920 92 00 00 - - Av polyamider:
   

3920 92 00 30 - - - Film av polyamid, med en tjocklek av
högst 20 µm, belagd på båda sidor med ett
gasbarriärskikt bestående av en
polymermatris vari kiseldioxid är utspridd,
med en tjocklek på högst 2 µm

6,5; S:0
 

1, 5

3920 92 00 89 - - - Film av polyamid, med en tjocklek av
högst 20 µm, belagd på båda sidor med ett
gasbarriärskikt bestående av en
polymermatris vari kiseldioxid är utspridd,
med en tjocklek på högst 2 µm

6,5
 

1, 5



7005 10 25 00 - - Andra, med en tjocklek av:
   

7005 10 25 00 - - - Högst 3,5 mm:
   

7005 10 25 10 - - - - Flytglas

- med en tjocklek av minst 2,0 mm men inte
mer än 2,4 mm,

- på ena sidan belagd med ett reflekterande
skikt av tenndioxid med tillsats av fluor

2,0; S:0 m2 1

7005 10 30 00 - - - Mer än 3,5 mm men högst 4,5 mm:
   

7005 10 30 10 - - - - Flytglas
- med en tjocklek av minst 4,0 mm men inte
mer än 4,2 mm,
- med en ljustransmission på minst 91 % mätt
med hjälp av en ljuskälla av typ D,
- på ena sidan belagd med ett reflekterande
skikt av tenndioxid med tillsats av fluor

2,0; S:0 m2 1

7005 10 30 90 - - - - Andra 2,0 m2 1

7006 00 90 60 - - - Plattor av sodaglas med
- en undre kyltemperatur på mer än 570°C,
- en tjocklek av minst 1,7 mm men inte mer
än 2,9 mm,
- måtten 1 144 mm (± 0,5 mm) x 670 mm
(± 0,5 mm) eller 1 164 mm
(± 0,5 mm) x 649 mm (± 0,5 mm) och
- även innehållande:
- ett skikt av indiumtennoxid, eller
- ett elektrodnät gjort av silverpasta och täckt
av dielektriskt material

3,0; S:0
 

1

7007 19 20 20 - - - - Platta av härdat eller delvis härdat glas
med ett diagonalmått av minst 81 cm men
inte mer än 186 cm, med ett eller flera
polymerskikt, även målad eller med färgad
eller svart keramik runt kanterna, för
användning vid tillverkning av varor enligt nr
8528

3,0; S:0 (EU001) m2 1

7606 12 10 00 - - - Band för persienner:
   

7606 12 10 10 - - - - Band av en legering av aluminium och
magnesium, innehållande efter vikten räknat:
- minst 93,3 % aluminium,
- minst 2,2 % men högst 5 % magnesium, och
- högst 1,8 % andra legeringsämnen, på
rullar, med en tjocklek av minst 0,14 mm

7,5; S:0
 

1



men högst 0,40 mm och en bredd av minst
12,5 mm men högst 89 mm, med en
draghållfasthet av minst 285 N/mm² och en
brottöjning av minst 1,0 %

7606 12 10 90 - - - - Andra 7,5
 

1

7607 11 90 20 - - - - Band av en legering av aluminium och
magnesium, innehållande efter vikten räknat:
- minst 93,3 % aluminium,
- minst 2,2 % men högst 5 % magnesium, och
- högst 1,8 % andra legeringsämnen, på
rullar, med en tjocklek av minst 0,14 mm
men högst 0,40 mm och en bredd av minst
12,5 mm men högst 89 mm, med en
draghållfasthet av minst 285 N/mm² och en
brottöjning av minst 1,0 %

7,5; S:0
 

1

8108 90 30 00 - - Stång, profiler och tråd:
   

8108 90 30 10 - - - Stänger av titanlegering enligt standard
EN 2002-1 eller EN 4267

7,0; S:0
 

1

8108 90 30 20 - - - Stång och tråd av titan- och
aluminiumlegering, med en aluminiumhalt på
minst 1 men inte mer än 2 viktprocent, för
användning vid tillverkning av ljuddämpare
och avgasrör enligt nr 8708 92 eller 8714 19

7,0; S:0 (EU001)
 

1

8108 90 30 90 - - - Andra 7,0
 

1

8108 90 50 40 - - - Plåt av titanlegering för tillverkning av
konstruktionsdelar till luftfartyg

7,0; S:0 (EU001)
 

1

8108 90 50 50 - - - Plåt, band och folier av en titan-,
koppar- och nioblegering, med en kopparhalt
på minst 0,8 men inte mer än 1,2 viktprocent,
och en niobhalt på minst 0,4 men inte mer än
0,6 viktprocent

7,0; S:0
 

1

8113 00 90 00 - Andra slag:
   

8113 00 90 10 - - Bärarplatta av aluminiumkiselkarbid
(AlSiC-9) för elektroniska kretsar

5,0; S:0
 

1

8113 00 90 90 - - Andra 5,0
 

1

8504 40 81 20 - - - - - - Likriktare för användning vid
tillverkning av LCD-televisionsmottagare

3.3; K:0 (092775)
(EU001)

 
1, 5



8504 40 84 30 - - - - - - - Växelriktare på ett kretskort som
inte är integrerat i strömförsörjningsenheten,
som används för drift av fluorescenslampor
med extern elektrod (EEFL) eller kallkatod
(CCFL) i en enhet för bakgrundsbelysning
och som genererar en spänning på högst 1,33
kV, för användning vid tillverkning av
LCD-moduler

3,3; K:0 (092771)
(EU001)

 
1, 5

Textändringar

gäller fr.o.m. 1.7.2008:

3815 90 90 85 - - - Katalysatorer baserade på aluminiumsilikat (zeolit), för alkylering av aromatiska
kolväten, transalkylering av alkylaromatiska kolväten eller oligomerisering av olefiner

3919 10 69 91 - - - - - - Band av akrylskum, överdraget på ena sidan med ett självhäftande skikt som
aktiveras genom värme eller med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och på den
andra sidan med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och en avdragbar
skyddsfilm, med en vidhäftningsgrad (peel adhesion) vid en vinkel av 90º av mer än
25N/cm (bestämd enligt ASTM D 3330-metoden

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

5603 11 10 20 - - - - Bondad duk, med en vikt av högst 20g/m2, innehållande spritsbondade och
smältblåsta fibrer sammansatta i skikt där de två yttersta skikten innehåller tunna
ändlösa fibrer (minst 10µm, men högst 20µm i diameter) och det inre skiktet
innehåller ytterst tunna ändlösa fibrer (minst 1µm, men högst 5µm i diameter), för
tillverkning av blöjor och blöjinlägg för spädbarn och liknande hygienprodukter
(TEXT096)

5603 11 90 20 - - - - Bondad duk, med en vikt av högst 20g/m2, innehållande spritsbondade och
smältblåsta fibrer sammansatta i skikt där de två yttersta skikten innehåller tunna
ändlösa fibrer (minst 10µm, men högst 20µm i diameter) och det inre skiktet
innehåller ytterst tunna ändlösa fibrer (minst 1µm, men högst 5µm i diameter), för
tillverkning av blöjor och blöjinlägg för spädbarn och liknande hygienprodukter
(TEXT096)

5603 12 90 50 - - - - Bondad duk:
- med en vikt av 30g60g/m2,
- som innehåller fibrer av polypropen eller av polypropen och polyeten,
- även tryckt,
- vars yta på ena sidan till 65% är försedd med runda noppor med en diameter på 4
mm, bestående av fastsatta, upphöjda, obondade krusiga fibrer, lämpliga för att
fastgöra extruderade hakar, och till 35% består av bondat material,
- vars andra sida har en mjuk otexturerad yta, avsedd att användas vid tillverkning av
blöjor och blöjinlägg för spädbarn och liknande hygienprodukter (TEXT096)



7607 20 99 10 - - - - Aluminiumlaminerad folie med en sammanlagd tjocklek av högst 0,123mm,
bestående av ett aluminiumskikt med en tjocklek av högst 0,040mm, folier av
polyamid och polypropen och ett skyddande skikt mot korrosion genom fluorvätesyra,
för användning vid tillverkning av litiumpolymerbatterier

8108 90 50 30 - - - Legeringar av titan och kisel, innehållande minst 0,15 och högst 0,60 viktprocent
kisel, i form av plåt eller band, för tillverkning av
- avgassystem för förbränningsmotorer, eller
- rör enligt nr 81089060

Varukod som upphörde att gälla 1.7.2008:
5603 12 10 20

Förfrågningar: Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 och Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller e-post:
förnamn.efternamn@tulli.fi

RAS/PM, 109/010/3.7.2008



Företag Euro/ton
produktvikt netto

Taric-
tilläggsnummer

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 482,2 A 886

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang 330 A 887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. och dess närstående tillverkare
Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang 440,7 A 888

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet för
stickprovsförfarandet (se Bilagan) 455,1 A 889

Alla övriga företag 482,2 A 999

Antidumpningsåtgärder
 Provisorisk antidumpningstull på import av beredda eller konserverade citrusfrukter med
ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 642/2008 (EUT nr L 178, 5.7.2008) har en provisorisk antidumpningstull
införts vid import av beredda eller konserverade citrusfrukter med Taric-nummer 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008
30 90 65, 30 90 67 och 2008 30 90 69.

De tillämpliga tullarna träder i kraft den 6 juli 2008 och är följande:

 

 

 

 

 

I de fall då varor har skadats före övergången till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför
fördelas vid fastställandet av tullvärdet, i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska
antidumpningstullens belopp, beräknat  på grundval av de belopp som anges ovan, minskas med en procentsats som
motsvarar fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att en säkerhet motsvarande den provisoriska antidumpningstullen
ställs. Förordningen tillämpas i sex månader.

Registreringen  av  importen  i  enlighet  med  förordning  (EG)  nr  1295/2007  (se  TMD  nr  167/2007)  upphör.
Tullmyndigheterna bevarar uppgifter som insamlats avseende produkter som införts för konsumtion högst 90 dagar före
dagen för denna förordnings ikraftträdande till dess att eventuella slutgiltiga åtgärder har trätt i kraft eller till dess att
detta förfarande har avslutats.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av appreterade polyesterfilamentvävnader (KN-nummer 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 10,
5407  61  30,  5407  61  90,  5407  69  10  och  5407  69  90)  med  ursprung  i  Folkrepubliken  Kina  har  en  partiell
interimsöversyn inletts (EUT nr C 163, 26.6.2008). 



- Vid import av vissa grafitelektrodsystem (KN-nummer ex 8545 11 00 och ex 8545 90 90) med ursprung i Indien har en
partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 164, 27.6.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 110/010/7.7.2008

BILAGA

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet för stickprovsförfarandet

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan
Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei
Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang
Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang
Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi
Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang
Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang
Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai
Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei
Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan
Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo
Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi
Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo



Kontroll av genetiskt modifierat ris Bt63 - striktare
importkrav
Kommissionen har den 3 april 2008 utfärdat beslut 2008/289/EG om nödåtgärder gällande genetiskt modifierat ris
”Bt63” som är förbjudet i gemenskapen. Beslutet gäller kontroll och krav på dokument för ris, risprodukter och preparat
som innehåller ris med ursprung i Kina eller som har sänts från Kina. Bt63-risets säkerhet har inte bedömts i EU och riset
har inte heller godkänts i Kina. Icke-godkänt modifierat ris har hittats i många livsmedel som släppts ut på marknaden i
EU. Kommissionens beslut innehåller en förteckning över produkter och varukoder som bör kontrolleras.

Varje importparti som förtullas skall tills vidare åtföljas av de dokument som bestäms i beslut nr 2008/289/EG (den
ursprungliga analysrapporten/Sanitary Certificate/förklaring av företaget) och som Tullen granskar i samband med
tullklarering.  Utöver att dessa dokument granskas skall också prover tas på rispartier i form av stickprov för
laboratorieundersökningar. Stickprover ska också tas på rispartier i handeln inom EU. För dessa försändelser krävs dock
ovan avsedda dokument inte.

 Mera information ges av Tullaboratoriet och konsumentskyddsinspektörerna i Södra tulldistriktet.



Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i juli
2008 
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 16 - 31 juli 2008 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 16 - 31 juli 2008.

Island                       ISK                              115,29
Ungern                     HUF                            228,09

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MA/PKK, 113/010/10.7.2008



Antidumpningsåtgärder
Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av aktivt kol i pulverform med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 649/2008 (EUT nr L 181, 10.7.2008) har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna
vid import av kinesiskt aktivt kol (Taric-nummer 3802 10 00 20) förlängts. Antidumpningstullen 323 euro per ton ändras
inte (se TMD nr 155/2002 och nr 122/2003).  Förordningen träder i kraft den 11 juli 2008.

Ny undersökning

Vid import av sömlösa rör av järn eller stål (KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00,
ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39
93,  ex  7304  51  89,  ex  7304  59  92  och  ex  7304  59  93)  med  ursprung i  Kina  har  ett  antidumpningsförfarande
(undersökning) inletts (EUT nr C 174, 9.7.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 114/010/10.7.2008



Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juli 2008
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 2008, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre
månader som Europeiska centralbanken tillämpat i maj 2008 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 4,86 %

Danmark 5,14 %

Sverige 4,96 %

Storbritannien 5,83 %

Lettland 5,74 %

Litauen 5,17 %

Polen 6,41 %

Slovakien 4,32 %

Tjeckien 4,14 %

Ungern 8,40 %

Estland 6,39 %

Bulgarien 6,88 %

Rumänien 10,87  %

MA/PKK, 115/010/10.7.2008



Antidumpningsåtgärder
Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 654/2008 (EUT nr L 183, 11.7.2008) har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna
vid import av kinesiskt kumarin (Taric-nummer 2932 21 00 19) förlängts.  Antidumpningstullen 3 479 euro per ton
ändras inte (se TMD nr 125/2002 och nr 228/2003). Förordningen gäller också kumarin (Taric-nummer 2932 21 00 11,
2932 21 00 15 och 2932 21 00 16) som avsänts från Indien, Thailand, Indonesien och Malaysia och vars
antidumpningstull fortfarande är 3 479 euro per ton (se TMD nr 15/2005 och nr 209/2006). Förordningen träder i kraft
den 12 juli 2008. 

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av vissa 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 har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 176, 11.7.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 116/010/11.7.2008 



Varuslag KN-nummer Taric-
nummer

Tull (euro per ton)

Ammoniumnitrat, annat än löst i vatten 3102 30 90 - 47,07

Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat
eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan,
innehållande mer än 28 viktprocent kväve

3102 40 90 - 47,07

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat

3102 29 00 10 47,07

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat

3102 60 00 10 47,07

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat

3102 90 00 10 47,07

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, varken innehållande
fosfor eller kalium

3105 10 00 10 47,07

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 45,66

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 44,25

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 42,83

Antidumpningsåtgärder
Ändringar i antidumpningsåtgärder vid import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland
och Ukraina

1. Uppbörden av slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland fortsätter

Genom rådets förordning nr 661/2008 (EUT nr L 185, 12.7.2008) har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid
import av ryskt 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) förlängts. Den slutliga
antidumpningstullen är följande fasta belopp per ton (Taric-tilläggsnummer A999):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 9 viktprocent eller
mer men högst 12 viktprocent fosfor räknat som P2O5
och/eller kalium räknat som K2O

3105 10 00 50 41,42

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt mindre än 3
viktprocent fosfor räknat som P2O5 och kalium räknat
som K2O

3105 20 10 30 45,66

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 kalium räknat som K2O

3105 20 10 40 44,25

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 kalium räknat som K2O

3105 20 10 50 42,83

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 9 viktprocent eller
mer men högst 12 viktprocent fosfor räknat som P2O5
och kalium räknat som K2O

3105 20 10 60 41,42

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt mindre än 3
viktprocent fosfor räknat som P2O5

3105 51 00 10 45,66

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 3 viktprocent eller
mer men mindre än 6 viktprocent fosfor räknat som
P2O5

3105 51 00 20 44,25

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 6 viktprocent eller
mer men mindre än 9 viktprocent fosfor räknat som
P2O5

3105 51 00 30 42,83

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 9 viktprocent eller
mer men högst 10,40 viktprocent fosfor räknat som
P2O5

3105 51 00 40 42,17

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt mindre än 3
viktprocent fosfor räknat som P2O5

3105 59 00 10 45,66

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 3 viktprocent eller

3105 59 00 20 44,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare,
i



mer men mindre än 6 viktprocent fosfor räknat som
P2O5

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 6 viktprocent eller
mer men mindre än 9 viktprocent fosfor räknat som
P2O5

3105 59 00 30 42,83

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 9 viktprocent eller
mer men högst 10,40 viktprocent fosfor räknat som
P2O5

3105 59 00 40 42,17

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt mindre än 3
viktprocent kalium räknat som K2O

3105 90 91 30 45,66

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 3 viktprocent eller
mer men mindre än 6 viktprocent kalium räknat som
K2O

3105 90 91 40 44,25

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 6 viktprocent eller
mer men mindre än 9 viktprocent kalium räknat som
K2O

3105 90 91 50 42,83

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 9 viktprocent eller
mer men högst 12 viktprocent kalium räknat som K2O

3105 90 91 60 41,42

Varuslag KN-nummer Taric-
nummer

Tull (euro per ton)

Ammoniumnitrat, annat än löst i vatten 3102 30 90 - 32,82

Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat
eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan,
innehållande mer än 28 viktprocent kväve

3102 40 90 - 32,82

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat

3102 29 00 10 32,82

avvikelse från det tidigare, omfattas en exporterande tillverkare av ammoniumnitrat i Ryssland av en individuell
antidumpningstull. Tullen gäller ett företag som heter Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical
Company Eurochem, medlem av företagsgruppen Eurochem, Moskva, Ryssland, och varor framställda av dess
närstående företag JSC NAK Azot, Novomoskovsk, Ryssland, eller dess närstående företag JSC Nevinka Azot,
Nevinnomyssk, Ryssland, som har sålts av Eurochem Trading GmbH, Zug, Schweiz, till den första oberoende kunden i
gemenskapen (Taric-tilläggsnummer A522). Den individuella antidumpningstullen tillämpas enligt följande:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat

3102 60 00 10 32,82

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat

3102 90 00 10 32,82

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, varken innehållande
fosfor eller kalium

3105 10 00 10 32,82

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 31,84

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 30,85

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 29,87

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 9 viktprocent eller
mer men högst 12 viktprocent fosfor räknat som P2O5
och/eller kalium räknat som K2O

3105 10 00 50 28,88

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt mindre än 3
viktprocent fosfor räknat som P2O5 och kalium räknat
som K2O

3105 20 10 30 31,84

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 kalium räknat som K2O

3105 20 10 40 30,85

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 kalium räknat som K2O

3105 20 10 50 29,87

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 9 viktprocent eller
mer men högst 12 viktprocent fosfor räknat som P2O5
och kalium räknat som K2O

3105 20 10 60 28,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt mindre än 3
viktprocent fosfor räknat som P2O5

3105 51 00 10 31,84

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 3 viktprocent eller
mer men mindre än 6 viktprocent fosfor räknat som
P2O5

3105 51 00 20 30,85

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 6 viktprocent eller
mer men mindre än 9 viktprocent fosfor räknat som
P2O5

3105 51 00 30 29,87

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 9 viktprocent eller
mer men högst 10,40 viktprocent fosfor räknat som
P2O5

3105 51 00 40 29,41

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt mindre än 3
viktprocent fosfor räknat som P2O5

3105 59 00 10 31,84

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 3 viktprocent eller
mer men mindre än 6 viktprocent fosfor räknat som
P2O5

3105 59 00 20 30,85

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 6 viktprocent eller
mer men mindre än 9 viktprocent fosfor räknat som
P2O5

3105 59 00 30 29,87

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 9 viktprocent eller
mer men högst 10,40 viktprocent fosfor räknat som
P2O5  

3105 59 00 40 29,41

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt mindre än 3
viktprocent kalium räknat som K2O

3105 90 91 30 31,84

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 3 viktprocent eller
mer men mindre än 6 viktprocent kalium räknat som
K2O

3105 90 91 40 30,85

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 6 viktprocent eller
mer men mindre än 9 viktprocent kalium räknat som

3105 90 91 50 29,87
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K2O

Gödselmedel i fast form innehållande mer än 80
viktprocent ammoniumnitrat, samt 9 viktprocent eller
mer men högst 12 viktprocent kalium räknat som K2O

3105 90 91 60 28,88

skadats före övergången till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid
fastställandet av tullvärdet, i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska
antidumpningstullens belopp, beräknat på grundval av de belopp som anges ovan, minskas med en procentsats som
motsvarar fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas. 

Förordningen trädde i kraft den 13 juli 2008.

2. Genom kommissionens beslut nr 2008/577/EG (EUT nr L 185, 12.7.2008) har följande prisåtaganden för
tillverkare av ammoniumnitrat godkänts:

Land Företag Taric-
tilläggsnummer

Ryssland Producerad av OJSC NAK Azot, Novomoskovsk, Ryssland, eller av
OJSC Nevinnomyssky Azot, Nevinnomyssk, Ryssland, och antingen
säljs direkt till den första oberoende kunden i gemenskapen eller av
Eurochem Trading GmbH, Zug, Schweiz, eller via Open Joint Stock
Company (OJSC) Mineral and Chemical Company Eurochem,
Moskva, Ryssland och Eurochem Trading GmbH, Zug, Schweiz, till
den första oberoende kunden i gemenskapen.

A522

Ryssland JSC Acron, Veliky Novgorod, Ryssland, och JSC Dorogobuzh,
Dorogobuzh, Ryssland, som ingår i Acron Holding Company

A532

Ukraina Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy, Ukraina A521

Befrielse från antidumpningstull kräver uppvisande av en giltig åtagandefaktura (se Bilagan). Ärendet behandlas också i
rådets förordning (EG) nr 662/2008 (EUT nr L 185, 12.7.2008). Förordningen och beslutet trädde i kraft den 13 juli
2008.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av viss aluminiumfolie (KN-nummer ex 7607 11 10) med ursprung i Armenien, Brasilien och Folkrepubliken
Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts (EUT nr C 177, 12.7.2008). 

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419 

RAS/MSR, 117/010/15.7.2008

Bilaga: EUT L 158, 12.7.2008



Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder den 18
juli 2008 på grund av konkurs:

Pariwood Oy   1485318-6T0001   Parikkala

TMR/TRH,118/010/18.7.2008



Antidumpningsåtgärder
 Ändring i antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av gaffelvagnar med ursprung i
Folkrepubliken Kina; ändring av produktspecifikationen

Genom rådets förordning (EG) nr 684/2008 (EUT nr L 192, 19.7.2008) har förordning 1174/2005 gällande import av
gaffelvagnar och delar till dessa med ursprung i Kina (se TMD 137/2005) ändrats. Den slutliga antidumpningstullen
gällde till en början alla gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa, dvs. chassin och hydraulik, som klassificeras enligt
Taric-numren 8427 90 00 10 och 8431 20 00 10. Nu har definitionen av produkten förtydligats på så sätt, att så kallade
höglyftare, staplare, saxliftar och lyftvagnar med våg inte omfattas av antidumpningstullen. Förordningen trädde i kraft
den 20 juli 2008 och tillämpas från och med den 22 juli 2005.

Efter ändringen gäller antidumpningstullen gaffelvagnar som är vagnar med hjul och gafflar för hantering av lastpallar
som är avsedda att skjutas, dras och styras manuellt på slätt, jämnt och hårt underlag av en gående förare som använder
en styrarm. Gaffelvagnarna är endast avsedda för att med hjälp av styrarmen lyfta lasten tillräckligt högt för att kunna
transportera den och har inga ytterligare funktioner eller användningsområden såsom exempelvis i) att flytta och lyfta
lasten för att placera den högre upp eller att stuva lasten i lagerutrymmen (höglyftare), ii) att stapla en lastpall ovanpå en
annan (staplare), iii) att lyfta lasten till arbetsnivå (saxliftar) eller iv) att lyfta och väga lasten (lyftvagnar med våg).

 Obs! Förtydligandet av produktspecifikationen har retroaktiv verkan. Slutliga antidumpningstullar samt
preliminära antidumpningstullar som slutgiltigt uttagits på import av gaffelvagnar till gemenskapen som betalats
med stöd av förordning 1174/2005 återbärs på begäran i fråga om höglyftare, staplare, saxliftar och lyftvagnar
med våg. Återbetalning ska sökas hos Tullens rättelsegrupper.

 Ny antidumpningsåtgärd

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 181, 18.7.2008 ).

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

- Genom rådets förordning (EG) nr 685/2008 (EUT nr L 192, 19.7.2008) har antidumpningsförfarandet
(antidumpningstull och partiell interimsöversyn) gällande import av odlad lax med ursprung i Norge (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) avslutats.

- Om inte en ny översyn inleds avslutas de antidumpningsåtgärder (antidumpningstull och åtagande) som tillämpas på
import av kisel med ursprung i Ryssland (Taric-nummer 2804 69 00 10 och 2804 69 00 90) den 25 december 2008 (EUT
nr C 182, 19.7.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

MKi/MSR, 119/010/21.7.2008



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringar i varukoder
gäller fr.o.m.1.7.2008:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;

K; S

Extra
mängd-

enhet

Bilaga

2308 00 40 00- Ekollon och hästkastanjer; återstoder från
pressning av frukt, annan än vindruvor:

   

2308 00 40 10- -   Återstoder från pressning av citrusfrukter 0
 

1,5

2308 00 40 90- -   Andra slag 0
 

1,5

8529 90 92 46- - - - - Plattor av sodaglas med

              -  en  undre  kyltemperatur  på  mer  än
570°C
              - en tjocklek av minst 1,7 mm men inte
mer än 2,9 mm,
              - måtten 1 144 mm (± 0,5 mm) x 670
mm (± 0,5 mm) eller 1 164 mm (± 0,5 mm) x
649 mm (± 0,5 mm) och
              - även innehållande:
              - ett skikt av indium-tenn-oxid, eller
              - ett elektrodnät gjord av silverpasta och
täckt av dielektriskt material

5,0; S:0
 

1

8536 69 90 20-  -  -  -  Kontaktdon  för  användning  vid
tillverkning av LCD-televisionsmottagare

2,3; S:0(EU001)
 

1

Fotnotsförteckning

Nya fotnoter,
gäller fr.om. 10.2.2008
CD 532
Om de deklarerade varorna beskrivs i fotnoten "MG" till åtgärden är import förbjuden.

gäller.fr.o.m. 1.1.2008:
CD 546     
Krav på uppvisande av ett EUR.1-certifikat med påskriften "Derogation-Decision C(2008) 3568" vilket innebär avsteg
från ursprungsreglerna (EGT L 194 s.9).

gäller fr.o.m. 22.7.2005:
TN 081     
I detta nummer betraktas gaffelvagnar som vagnar med hjul och gafflar för hantering av lastpallar som är avsedda att
skjutas,  dras och styras manuellt  på  slätt,  jämnt  och hårt  underlag av en gående  förare  som använder en styrarm.
Gaffelvagnarna är endast avsedda för att med hjälp av styrarmen lyfta lasten tillräckligt högt för att kunna transportera
den och har inga ytterligare funktioner eller användningsområden såsom exempelvis i) att flytta och lyfta lasten för att
placera den högre upp eller att  stuva lasten i lagerutrymmen (höglyftare), ii) att  stapla en lastpall ovanpå en annan
(staplare), (iii) att lyfta lasten till arbetsnivå (saxliftar) eller iv) att lyfta och väga lasten (lyftvagnar med våg).

CD 283
Övergång till fri omsättning är villkorad till att ett intyg för hampa ("överensstämmelseintyg för import av hampa"),
utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 507/2008 (EGT L 149), företes.



gäller fr.o.m. 10.3.2008:
CD 543     
Om de deklarerade varorna beskrivs i TM-fotnoterna till åtgärden och inget exporttillstånd enligt bestämmelserna i
artikel 9 i förordning (EG) nr 194/2008 (EGT L 244) uppvisas, är export förbjuden.

TM 611     
Handeldvapen som inte omfattas av ML 1 och ML 2 i EU:s gemensamma militära förteckning. (se TM 637)

TM 612     
Ammunition särskilt utformad för handeldvapen enligt punkt 1.1 samt särskilt utformade komponenter för dessa. (se
Rådets Förordning (EG) nr 194/2008, Bilaga II)

TM 613     
Vapensikten som inte omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning. (se TM 637)

TM 614     
Bomber och granater som inte omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning. (se TM 637)

TM 615     
Fordon utrustade med vattenkanon, särskilt utformade eller anpassade för kravallbekämpning.

TM 616     
Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att elektrifieras i syfte att stöta bort angripare.

TM 617     
Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att avlägsna barrikader, inklusive skottsäker byggnadsutrustning.

TM 618     
Fordon särskilt konstruerade för transport eller förflyttning av fångar och/eller frihetsberövade.

TM 619     
Fordon särskilt konstruerade för utplacering av rörliga hinder.

TM 620              
Delar  till fordon enligt  punkterna  3.1?5,  särskilt  utformade  för  kravallbekämpning.  (se  Rådets Förordning (EG) nr
194/2008, Bilaga II)

Anm. 1: Denna punkt omfattar inte fordon särskilt utformade för brandbekämpning.
Anm. 2: Vid tillämpning av punkt 3.5 skall släpvagnar jämställas med fordon.

TM 621     
Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för att utlösa explosioner på elektrisk eller annan väg, däribland
tändsatser, detonatorer, tändanordningar, tillsatser och snabbstubin samt för detta ändamål särskilt utformade
komponenter, utom följande: Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för en specifik kommersiell
användning som innebär igångsättning eller manövrering, med hjälp av sprängämnen, av annan utrustning eller andra
anordningar vars funktion inte är att utlösa explosioner (t.ex. pumpar för krockkuddar i bilar och elektriska
stoppanordningar för sprinklerutlösare).

TM 622     
Sprängladdningar med linjär verkan som inte omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning. (se TM 637)

TM 623     
Amatol

TM 624     
Nitrocellulosa (som innehåller mer än 12,5% nitrogen)

TM 625     
Nitroglykol

TM 626     
Pentyl (PETN)



TM 627     
Pikryliklorid

TM 628     
2,4,6-trotyl (TNT)

TM 629              
Skyddsutrustning som inte omfattas av ML 13 i EU:s gemensamma militära förteckning enligt följande (se TM 637):
Skyddsvästar, skottsäkra och/eller med skydd mot stickvapen.

TM 630              
Skyddsutrustning som inte omfattas av ML 13 i EU:s gemensamma militära förteckning enligt följande (se TM 637):
Skott- och/eller splittersäkra hjälmar, kravallpolishjälmar, kravallpolissköldar och skottsäkra sköldar.

Anm.: Denna punkt omfattar inte
- utrustning särskilt utformad för idrottsutövande,
- utrustning särskilt utformad för arbetarskydd.

TM 631     
Simulatorer för utbildning i användningen av handeldvapen samt för detta ändamål särskilt utformad programvaror som
inte omfattas av ML 14 i EU:s gemensamma militära förteckning. (se TM 637)

TM 632     
Utrustning för nattseende och termisk avbildning samt bildförstärkarrör som inte omfattas av EU:s gemensamma militära
förteckning. (se TM 637)

TM 633     
Skärande taggtråd.

TM 634     
Militärknivar, stridsknivar och bajonetter med blad som är längre än 10 cm.

TM 635     
Utrustning särskilt avsedd för tillverkning av de artiklar som tas upp i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 194/2008.

TM 636     
Teknik särskilt avsedd för utveckling, tillverkning eller användning av de artiklar som tas upp i bilaga II till rådets
förordning (EG) nr 194/2008.

TM 637     
Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (antagen av rådet den 19 mars 2007) (utrustning som omfattas
av Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport) (som uppdaterar och ersätter Europeiska unionens militära
förteckning som antogs av rådet den 27 februari 2006) (EUT L 88, 29.3.2007, s. 58).

gäller fr.o.m. 1.7.2008:
CD 545     
För övergång till fri omsättning erfordras att  en certifikat uppvisas som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr
1234/2007 (EGT L 299).

gäller fr.o.m. 13.7.2008:
CD 537              
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 538.
CD 538              
Fortsättning från fotnot CD 537.

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 2008/577/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 539
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 KN-nummer som används i samband med åtagandet.
- Produktens innehåll av kväve (N) (i procent).
- 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 540.
CD 540              
Fortsättning från fotnot CD 539.

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 2008/577/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.

Textändringar
gäller fr.o.m. 1.7.2008:
CD 165
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens enligt bestämmelserna i
förordning (EG) nr 412/2008 (EUT L 125) och efterföljande ändringar.

gäller fr.o.m. 1.1.2006:
CD 493
För export erfordras att en certifikat uppvisas, som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 1234/2007 (EYVL L
299)

Följande fotnoter upphörde att gälla 30.6.2008: TM 567 och TM 578.

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

MKi/LK,120/010/24.7.2008



Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i juli
2008
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 juli 2008 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 30 – 31 juli 2008.

Island                                   ISK                              121,50
Sydafrika                             ZAR                            11,5402
Israel                                     ILS                              5,4786  

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

JNH/MN, 121/010/27.7.2008



Omräkningskurser för valuta i augusti 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
1.8-31.8.2008 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 2008.  

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex.  1 EUR=1,5681 USD).  

Förenta staterna USD 1,5681  

Kanada CAD 1,5769  

Storbritannien GBP 0,7836  

Sverige SEK 9,433  

Norge NOK 8,053  

Danmark DKK 7,4318  

Island ISK 121,50  

Schweiz CHF 1,6222  

Japan JPY 169,05  

Australien AUD 1,6165  

Hongkong HKD 12,0701  

Sydafrika ZAR 11,5402  

Saudiarabien SAR 5,82875  

Marocko MAD 11,17515  

Kuwait KWD 0,4134  

Arabemiraten AED 5,729  

Singapore SGD 2,1171  



Indien INR 62,095  

Iran IRR 14453,3862  

Malaysia MYR 5,0993  

Kina CNY 10,7506  

Thailand THB 51,965  

Nya Zeeland NZD 2,0801  

Tunisien TND 1,827604  

Turkiet TRY 1,7347  

Egypten EGP 8,3223  

Ryssland RUB 34,2125  

Ungern HUF 229,70  

Tjeckien CZK 23,393  

Kazakstan KZT 182,15  

Israel ILS 5,4786  

Estland EEK 15,4816  

Lettland LVL 0,6983  

Litauen LTL 3,4288  

Polen PLN 3,2055  

Slovakien SKK 29,843  

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)



JNH/MN, 122/010/24.7.2008 



Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 24 juli 2008 förordningarna (EG) nr 724/2008 och (EG) nr
725/2008 (EUT nr L 198/2008) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De
tillämpas således på varor som tullklareras den 15 augusti 2008 eller därefter.

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 efter
publicering av förordningarna.

MKi/HHS, 123/010/28.7.2008

Bilaga: EUVL L 198, 24.7.2008, s. 31 och 33



Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Ändring av förordning gällande import av vinsyra

Genom rådets förordning (EG) nr 727/2008 (EUT nr L 200, 29.7.2008) har antidumpningstullen vid import av vinsyra
(KN-nummer ex 2918 12 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina ändrats. Förordningen trädde i kraft den 30 juli 2008.

En översyn av en ny exportör (se TMD nr 198/2007) har avslutats. Översynen gällde tillverkaren Fuyang Genebest
Chemical Industry Co Ltd. Eftersom företaget inte uppfyller villkoren gällande nya exportörer ska det vid import av
vinsyra som tillverkats av företaget tillämpas en antidumpningstull på 34,9 procent.

Antidumpningstullen på 34,9 procent tas ut retroaktivt också vid import av ovan nämnda vinsyra som varit föremål för
registrering med stöd av förordning nr 1406/2007 som trädde i kraft den 1 december 2007. Registreringsskyldigheten
upphör.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- Vid import av natriummetall (KN-nummer ex 2805 11 00) med ursprung i Förenta staterna har ett
antidumpningsförfarande inletts (EUT nr C 186, 23.7.2008).

- Vid import av natriummetall (KN-nummer ex 2805 11 00) med ursprung i Förenta staterna har ett
antisubventionsförfarande inletts (EUT nr C 186, 23.7.2008).

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

Om ingen översyn inleds, kommer utjämningsåtgärderna (tull) vid import av sänglinne av bomull (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 Indien att avslutas den 18
januari 2009 (EUT nr C 189, 26.7.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

MKi/MSR, 124/010/30.7.2008



Tillägg till förklarande anmärkningar i Europeiska
gemenskapernas kombinerade nomenklatur (KN)
Kommissionen har publicerat ett meddelande (2008/C 198/01) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 198 av den
5 augusti 2008. Meddelandet innehåller en ändring till de förklarande anmärkningarna i den kombinerade nomenklaturen
(EUT C 133, 30.5.2008, s.1).

MKi/HHS, 125/010/6.8.2008

Bilaga: EUT C 198, 5.8.2008, s.1.



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
augusti 2008
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 13 – 31 augusti 2008
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 13 – 31 augusti 2008.

Turkiet TRY 1,6477

Israel ILS 5,4786

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MK/MN, 126/010/7.8.2008



Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av
karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i
Ryssland; ändring gällande företag
Genom rådets förordning (EG) nr 789/2008 (EUT nr L 213, 8.8.2008) har den slutliga antidumpningstullen ändrats vid
import av ryska karbamidammoniumnitratlösningar (Taric-nummer 3102 80 00 00), se TMD nr 262/2006. Förordningen
trädde i kraft den 9 augusti 2008.

Kommissionen har genom beslut nr 2008/649/EG godkänt följande företags prisåtagande:

Land Företag Taric-tilläggsnr

Ryssland Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company
Eurochem, som ingår i Eurochemkoncernen, Moskva, Ryssland, för
varor som tillverkats av dess närstående företag OJSC NAK Azot,
Novomoskovsk, Ryssland, eller av dess närstående företag OJSC
Nevinnomyssky Azot, Nevinnomyssk, Ryssland, och som antingen
säljs direkt till den första oberoende kunden i gemenskapen eller
samma varor som säljs av Eurochem Trading GmbH, Zug, Schweiz, till
den första oberoende kunden i gemenskapen.

A885

Antidumpningstullen tillämpas inte vid import av produkter tillverkade av ovan nämnda företag förutsatt att det för
lösningarna i samband med överlåtelsen till fri omsättning visas upp en faktura innehållande de uppgifter som anges i
bilagan nedan.  

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

MKi/MSR, 127/010/11.8.2008

BILAGA

Uppgifter som ska anges på den åtagandefaktura som avses i artikel 2.2 och artikel 2 a:

1. Det TARIC-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna kan tullklareras vid gemenskapens gräns (enligt
tillämplig förordning eller tillämpligt beslut)

2. En exakt beskrivning av varorna, med bland annat följande uppgifter:
- KN-nummer
- produktens kvävehalt (’N’) (angiven i procent)
- kvantitet (angiven i ton)

3. Beskrivning av försäljningsvillkoren, med bl.a. följande uppgifter:
- priset per ton
- tillämpliga betalningsvillkor
- tillämpliga leveransvillkor
- sammanlagda avdrag och rabatter.

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 eller beslut 2008/649/EG (beroende på vad som är lämpligt).  Jag
försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”



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

23.7.08 Ge Energy (Finland) 0795168-5 T0001 Tampere 8198-4

4.7.08 Genencor  International
Limited

1821649-1 T0001 Jämsänkoski 3453-8

7.7.08 Hartexport  Osakeyhtiö 0994806-8 T0001 Virolahti 9577-8

23.7.08 Horze Oy 0692515-1 T0001 Lahti 8963-1

1.8.08 Lekomek Oy 1802128-0 T0001 Nokia 3495-9

23.7.08 Macea Oy 1104224-9 T0001 Lahti 5411-4

1.7.08 Myllyn Paras Oy 1908249-9 T0001 Hyvinkää 5270-4

4.8.08 Oy Putkikierre Ab 0113012-2 T0001 Helsinki 2549-4

1.8.08 Servaali Oy 0761071-7 T0001 Vantaa 8969-8

7.7.08 UPM-Kymmene Oyj 1041090-0 T0019
T0020,
T0021

Voikkaa
Kotka
Kotka

8753-6
4103-8
4200-2

Följande uppgifter har avförts på grund av att firman lagts ned:: 

1.7.08 Kerko Sport Oy 1457504-0 T0001 Kerkkoo 5279-5

1.7.08 Myllyn Paras Oy Pakasteet 1908253-6 T0001 Hyvinkää 5271-2

TR/TRH,128/010/11.8.2008



Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Ändring av förordning gällande import av ryska rör av järn och stål

Genom rådets förordning (EG) nr 812/2008 (EUT nr L 220, 15.8.2008) har en företagsspecifik antidumpningstull vid
import av sömlösa rör av järn och stål (KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex
7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93,
ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93) med ursprung i Ryssland ändrats.

Den tillämpliga tullen träder i kraft den 16 augusti 2008 och är följande:

Land Företag Tull % Taric-
tilläggsnr

Ryssland OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical
Works, OAO Sinarsky Pipe Plant och OAO Seversky Tube
Works

27,2 A859

Ändring av förordning gällande import av indiskt sänglinne av bomull

Genom rådets förordning (EG) nr 813/2008 (EUT nr L 220, 15.8.2008) har utjämningstullen vid import av sänglinne av
bomull (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
Indien ändrats.

I förteckningen över samarbetande tillverkare (se TMD nr 34/2004 och 248/2006) har följande två företag lagts till:

Företag Ort

Home Fashions International Kerala

GHCL Ltd. Gujarat

Dessa företag omfattas av en utjämningstull på 7,6 procent (Taric-tilläggsnummer A498). Förordningen trädde i kraft
den 16 augusti 2008.

Ändring av förordning gällande import av kinesiska ringpärmsmekanismer

Genom rådets förordning (EG) nr 818/2008 (EUT nr L 221, 19.8.2008) har antidumpningstullen vid import av
ringpärmsmekanismer (KN-nummer ex 8305 10 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina ändrats. Genom förordningen
har antidumpningsåtgärderna utvidgats till att också gälla vissa något ändrade ringpärmsmekanismer (Taric-nummer
8305 10 00 35 och 8305 10 00 34).

Antidumpningstullen tas också ut vid sådan import av ovan nämnda produkter med ursprung i Kina som med stöd av
förordning nr 1434/2007 som trädde i kraft den 7 december 2007 (se TMD nr 198/2007) varit föremål för registrering.
Denna registreringsskyldighet upphör. Likaså upphör registrering och undersökning gällande import av
ringpärmsmekanismer som avsänts från Thailand. För denna imports del har ingen antidumpningstull införts.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

Vid import av stor regnbåge (KN-nummer 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 19 15 och 0304 29 15) med ursprung i Norge
har antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och en partiell interimsöversyn) avslutats.

Rådets förordning om saken offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning nr L 217, 13.8.2008.



Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av vissa fästanordningar av rostfritt stål (KN-nummer 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318
15 61 och 7318 15 70) med ursprung i Vietnam har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 206, 13.8.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 129/010/25.8.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
augusti 2008
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 20 – 31 augusti 2008
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 20 – 31 augusti 2008.

Förenta staterna USD 1,4843

Hongkong HKD 11,4262

Saudiarabien SAR 5,52355

Arabemiraten AED 5,42695

Kazakstan KZT 172,09

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MK/MN, 130/010/14.8.2008



Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna för vissa
produkter av tonfisk med ursprung i Mauritius
För produkter med ursprung i Mauritius beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning
(1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). Från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan tillfälliga
undantag ändå beviljas med stöd av art. 36 i förordningens bilaga II.  Förutsättningen är att undantaget inte medför
allvarlig skada för gemenskapens etablerade näringar.  

Kommissionen har genom sitt beslut av den 17 juli 2008 (2008/603/EY, EUT L 194, 23.7.2008) beviljat ett undantag
från tillämpningen av ursprungsreglerna för vissa bearbetade produkter av tonfisk tillverkade i Mauritius. Undantaget
gäller inom årliga kvoter för viss konserverad tonfisk och filéer av tonfisk med varukod 1604 (Bilaga 1). Enligt
undantaget behöver de ingredienser som används vid tillverkning av produkterna inte ha ursprung i Mauritius.

Undantaget tillämpas på de produkter och mängder som anges i bilagan nedan och som importeras från Mauritius till
gemenskapen under perioden den 1 januari 2008 – 31 december 2008.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska ha en hänvisning till beslutet. Således ska fält 7 i varucertifikat
EUR.1 vara försett med:

"Derogation - Decision C(2008) 3568" 

Beslutet tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2008 tills ett regionalt avtal med Mauritius om ekonomiskt partnerskap (EPA)
börjar tillämpas men dock högst till den 31 december 2008.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att ha en bestämmelse med stöd av vilken undantag från tillämpningen av
ursprungsreglerna kan beviljas utan särskilda åtgärder för en årlig kvoterad mängd konserverad tonfisk och filéer av
tonfisk.  

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 131/010/14.8.2008

Bilaga: EUT L 194, 23.7.2008, s. 11



Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna för vissa
fiskeriprodukter med ursprung i Kap Verde
Kap Verde har beviljats tullförmåner till den 31 december 2007 med stöd av partnerskapsavtalet AVS-EG. Kap Verde
har också beviljats undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna till den 31 december 2007 med stöd av
partnerskapsavtalet. Tillämpningen av dessa förfaranden upphörde emellertid i början av 2008. Kap Verde ingår inte i
AVS-staternas marknadstillträdesförordning (1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007) och därför får landet fr.o.m. den 1
januari 2008 tullförmåner endast med stöd av GSP-systemet.

I artikel 76 i tillämpningskodexen bestäms om möjligheten att bevilja undantag från tillämpningen av
GSP-ursprungsreglerna. Undantag kan beviljas de minst utvecklade förmånsländerna i GSP-systemet på ländernas
ansökan.

Kommissionen har genom sin förordning 815/2008 av den 14 augusti 2008 (EUT L 220, 15.8.2008) beviljat ett undantag
från tillämpningen av ursprungsreglerna för vissa i Kap Verde tillverkade fiskeriprodukter med varukod
1604.Undantaget beviljas inom årliga kvoter (Bilaga 1). Enligt undantaget kan produkterna i fråga tillverkas av fisk som
inte har ursprungsstatus.  

Undantaget tillämpas på de produkter och mängder som anges i bilagan nedan och som importeras från Kap Verde till
gemenskapen under perioden den 1 september 2008 – 31 december 2010.

Ursprungsintygen (Form A) som utfärdats enligt förordningen ska ha en hänvisning till förordningen. Med andra ord ska
fält 4 i ursprungsintyget vara försett med:

"Derogation – Regulation (EC) No 815/2008" 

Förordningen tillämpas från den 1 september 2008.  

Undantaget får inte gälla längre än till den 31 december 2010, eftersom Kap Verde därefter inte längre kommer att
omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna.  

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 132/010/15.8.2008

Bilaga: EUT L 220, 15.8.2008, s 13



Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i augusti
2008
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 2008, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta
för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juni 2008 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 4,94 %

Danmark 5,32 %

Sverige 5,02 %

Storbritannien 5,93 %

Lettland 6,15 %

Litauen 5,45 %

Polen 6,58 %

Slovakien 4,34 %

Tjeckien 4,21 %

Ungern 8,87 %

Estland 6,41 %

Bulgarien 7,02 %

Rumänien 11,29  %

MJK/PKK, 133/010/19.8.2008



Gemenskapens allmänna preferenssystem (GSP) fr.o.m.
1.1.2009
Den nuvarande GSP-förordningen (980/2005) tillämpas till slutet av år 2008. Tillämpningen av systemet fortsätter dock
enligt samma riktlinjer under perioden 1.1.2009 -31.12.2011 med stöd av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L
211, 6.8.2008).

Den nya GSP-förordningen utgör en teknisk justering av det nuvarande systemet. Sakinnehållet ändras inte.
Produktomfattningen och nivåerna på tullförmåner ändras inte heller.

Systemet omfattar 176 utvecklingsländer av vilka 50 klassificeras som minst utvecklade länder. De minst utvecklade
länderna beviljas full tullbefrielse för alla produkter enligt kapitlen 1- 97 i det harmoniserade systemet, utom för
produkterna i kapitel 93 (bl.a. vapen) samt för ris och socker. Den sista tillämpningsdagen för den nya förordningen, dvs.
31.12.2011, gäller inte den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna.

Förmånerna är fortfarande tillfälligt upphävda för Myanmars (f.d. Burma) och Vitrysslands del. Kap Verde beviljas
förmåner enligt den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna till slutet av år 2010. Därefter omfattas landet
av GSP-systemets allmänna ordning.

Ändringar från början av 2009

Tullförmåner kan fortfarande dras in för vissa utvecklingsländer och produkter (gradering). På motsvarande sätt kan
tullförmåner återinföras för vissa produkter och länder (degradering). Fr.o.m. den 1 januari 2009 kommer nya produkter
och länder att beröras av dessa indragningar och återinföranden.

Nya produktgrupper som förlorar tullförmåner

Det är bara för produkterna i tulltariffens avdelning XII (bl.a. skodon, huvudbonader och paraplyer) med ursprung i
Vietnam som tullförmånerna dras in fr.o.m. den 1 januari 2009.

Produktgrupper där tullförmåner återinförs

Utvecklingsland Tariffavdelning där
tullförmåner återinförs

Produkter: alla produkter i
avdelningen (bl.a. följande):

Algeriet V Mineraliska produkter

Indonesien IX Trä och varor av trä; kork och
varor av kork,
korgmakeriarbeten

Indien XIV Pärlor, ädelstenar, ädla
metaller, oäkta smycken

Ryssland VI

X

XV

Produkter av kemiska och
närstående industrier

Den allmänna tullsatsen är
noll, så ingen praktisk
betydelse med tullförmåner

Oädla metaller och produkter
av dem



Thailand XVII Fordon, luftfartyg och fartyg

Sydafrika XVII Fordon, luftfartyg och fartyg

I fråga om följande länder omfattas vissa produkter inte av tullförmåner fr.o.m. den 1 januari 2009:

Brasilien, Kina, Indonesien, Indien, Malaysia, Thailand och Vietnam

Ändringar i den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (GSP+)

För närvarande omfattas följande 14 länder av GSP+ -ordningen: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Georgien,
Guatemala, Honduras, Colombia, Mongoliet, Nicaragua, Panama, Peru, Sri Lanka och Venezuela.

Länder som vill delta i GSP+-ordningen fr.o.m. början av 2009 ska göra en skriftlig ansökan till kommissionen senast
den 31 oktober 2008. Också de länder som deltagit tidigare ska förnya sin ansökan. En nyhet är att delaktighet i
ordningen kan sökas två gånger, dvs. också i mitten av tillämpningsperioden för den nya förordningen 732/2008. Denna
andra chans genomförs med ansökan som ska lämnas in senast den 30 april 2010. Då kommer landet i fråga att omfattas
av ordningen fr.o.m. den 1 juli 2010.

Kommissionen kommer att offentliggöra ett tillkännagivande i EUT om de länder som omfattas av GSP+-ordningen. Det
första tillkännagivandet offentliggörs senast den 15 december 2008 och det andra senast den 15 juni 2010.

El Salvador

El Salvador har beviljats rätt till GSP+-ordningen med stöd av förordning 980/2005. Kommissionen undersöker som bäst
om El Salvador uppfyller villkoren för tillämpningen av GSP+-ordningen eller om den särskilda stimulansordningen
borde upphävas tillfälligt. Den nya GSP-förordningen innehåller en bestämmelse enligt vilken ett GSP+-land som är
föremål för en pågående undersökning får omfattas av GSP+-ordningen fortfarande efter den 1 januari 2009 tills
undersökningen avslutas.

Landsförteckning

Bilagan nedan utgörs av bilaga I till den nya GSP-förordningen 732/2008. I bilagan förtecknas alla
GSP-förmånsländerna (kolumnerna A och B). I kolumn C i tabellen visas de avdelningar i tulltariffen för vilka
tullförmånerna är indragna fr.o.m. den 1 januari 2009 för det berörda förmånslandet. I kolumn D finns ett kryss om
landet i fråga hör till de minst utvecklade länderna. I kolumn E finns inga kryss för GSP+-länder eftersom rättigheter till
deltagande i denna stimulansordning ännu inte beviljats.

Ursprungsreglerna för GSP-systemet finns i artiklarna 67 - 97 och bilagorna 14 - 18 i tillämpningskodexen.

De tillämpliga tullsatserna i praktiken

De gällande tullsatserna finns tillgängliga i kommissionens Taric-databas:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=SV

SPGA = de minst utvecklade länderna
SPGE = GSP+ -länderna
SPGL = länderna som omfattas av den allmänna ordningen

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

RAS/LL, 134/010/20.8.2008

Bilaga: EUT L 211, 6.8.2008, s. 13-18



Tullkvot för bananer från Mexiko
Europeiska gemenskapens kommission har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1362/2000
när det gäller öppnande av en gemenskapstullkvot för bananer med ursprung i Mexiko. Förordning nr 821/2008;
publicerad i EUT L 221/19.8.2008. Förordningen trädde i kraft den 19 augusti 2008.

Genom förordningen öppnas en tullkvot med löpnummer 09.1834.  Tullen på de produkter med KN-nummer 0803 00 19
som omfattas av tullkvoten är 70 euro per ton.  

Tullkvoten ska vara öppen från den 1 januari till den 31 december varje kalenderår.  År 2008 tillämpas kvoten fr.o.m.
den 29 juli 2008.

Bilagan till förordning (EG) nr 1362/2000 ändras i enlighet med bilagan nedan.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Åbo tull, Rättelser/
Pirjo Nyberg, 135/010/08

Bilaga: EUT L 221, 19.8.2008, s. 24, bilaga



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
augusti 2008
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 27 – 31 augusti 2008
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 27 – 31 augusti 2008.

Kuwait KWD 0,3891

Kina CNY 10,0996

Egypten EGP 7,8864

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 136/010/21.8.2008



Omräkningskurser för valuta i september 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
1.9-30.9.2008 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 2008.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR=1,4674 USD).

Förenta staterna USD 1,4674

Kanada CAD 1,554

Storbritannien GBP 0,78955

Sverige SEK 9,3525

Norge NOK 7,919

Danmark DKK 7,429

Island ISK 118,720

Schweiz CHF 1,6112

Japan JPY 161,520

Australien AUD 1,6759

Hongkong HKD 11,2973

Sydafrika ZAR 11,1206

Saudiarabien SAR 5,45075

Marocko MAD 11,033

Kuwait KWD 0,3891

Arabemiraten AED 5,359



Singapore SGD 2,0529

Indien INR 60,3785

Iran IRR 14017,9276

Malaysia MYR 4,9101

Kina CNY 10,0996

Thailand THB 49,679

Nya Zeeland NZD 2,054

Tunisien TND 1,79823

Turkiet TRY 1,6045

Egypten EGP 7,8864

Ryssland RUB 33,4915

Ungern HUF 232,260

Tjeckien CZK 24,048

Kazakstan KZT 169,780

Israel ILS 5,2609

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,6986

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,2715

Slovakien SKK 29,801

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, 137/010/21.8.2008



Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna för
konserverad tonfisk med ursprung i Seychellerna
För produkter med ursprung i Seychellerna beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning
(1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). Från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan tillfälliga
undantag ändå beviljas med stöd av art. 36 i förordningens bilaga II.  Förutsättningen är att undantaget inte medför
allvarlig skada för gemenskapens etablerade näringar.   

Kommissionen har genom sitt beslut av den 14 augusti 2008 (2008/691/EG, EUT L 225, 23.8.2008) beviljat ett undantag
från tillämpningen av ursprungsreglerna för konserverad tonfisk som tillverkas i Seychellerna. Undantaget gäller inom
kvoter för viss konserverad tonfisk med varukod 1604 (Bilaga 1). Enligt undantaget behöver de ingredienser som
används vid tillverkning av produkterna inte ha ursprung i Seychellerna.

Undantaget tillämpas på de produkter och mängder som anges i bilagan nedan och som importeras från Seychellerna till
gemenskapen under perioden den 1 januari 2008 – 31 december 2008.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska ha en hänvisning till beslutet. Med andra ord ska fält 7 i
varucertifikat EUR.1 vara försett med:

"Derogation - Decision 2008/691/EC”

Beslutet tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2008 tills ett regionalt avtal med Seychellerna om ekonomiskt partnerskap (EPA)
börjar tillämpas, men dock högst till den 31 december 2008.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att ha en bestämmelse med stöd av vilken undantag från tillämpningen av
ursprungsreglerna kan beviljas utan särskilda åtgärder för en årlig kvoterad mängd konserverad tonfisk.  

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

RAS/LL, 138/010/26.8.2008

Bilaga: EUT L 225, 23.8.2008, s.19



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

15.8.08 Jääholvi Oy 0898919-1T0001 Masku 3442-1

18.8.08 Ligno Tech Finland Oy 0929581-0T0001 Tampere 8040-8

18.8.08 Saaristomeren Kala Oy 0659375-9T0001 Uusikaupunki 3385-2

21.8.08 Solo International Oy 0587043-5T0001 Espoo 3967-7

MA/TRH,139/010/27.8.2008



Klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 20 augusti 2008 förordning (EG) nr 833/2008 (EUT nr L
225/2008) 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
augusti 2008. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 12 september 2008 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 efter
publiceringen av förordningen.

RAS/HHS, 140/010/3.9.2008

Bilaga: EUVL L 225, 23.8.2008, s. 4.



Kommissionens tillstånd till accisfrihet för biobrännolja
- statligt stöd N59/2008
Europeiska gemenskapens kommission har genom sitt beslut K(2008)4683 av den 29 augusti 2008 gett Finland tillstånd
att från accis och försörjningsberedskapsavgift befria användningen av biobrännolja så som bestäms i 9 § 7 punkten i
lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994). Kommissionens tillstånd gäller från den 1 januari 2008 till den 31
december 2013.

Befrielsen från accis och försörjningsberedskapsavgift för biobrännolja tillämpas från början av kalendermånaden efter
kommissionens beslut, dvs. från och med den 1 september 2008. Accisfriheten gäller all biobrännolja som överlåts till
konsumtion efter den 31 augusti 2008. Med biobrännolja avses i lagens 2 § 11 punkt biobränsle som framställts av
biomassa och lämpar sig att användas för uppvärmning, i fast installerade dieselmotorer och arbetsmaskiner med
dieselmotor.

AS/PLK, 141/010/10.9.2008



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, 182/2007 och 206/2007 samt genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08,
22/010/08, 48/010/08, 98/010/08,106/010/08 och 107/010/08 görs följande ändringar:

HANDLINGAR (KODFÖRTECKNING 0006), FÄLTEN 40 OCH 44

I exportdeklarationer tas följande koder ur bruk 4.11.2008:

714 Speditörskonossement

743 Speditörsflygfraktsedel (HAWB)

822 T2-deklarationsblankett

823 Kontrollexemplar T5

5009 Överföringsintyg för explosiva ämnen

Ändring av kod i import- och exportdeklarationer 4.11.2008:

Gammal
kod

Ny kod Förklaring

5004 E013 Exporttillstånd för ozonförstörande
ämnen (EU-kommissionen)

Nya koder som tas i bruk i exportdeklarationer 4.11.2008:

1001 AAD Administrativt ledsagardokument

1002 Aktörens fullmakt

C050 Certifikat nämnt i förordning (EG) nr 1234/2007 (EGT L 299)

C038 Statistikdokument ICCAT för tonfisk

C039 Statistikdokument ICCAT för svärdfisk

C040 Statistikdokument ICCAT för storögd tonfisk eller statistikdokument IOCT
för storögd tonfiskTILLÄGG TILL SÄRSKILD UPPLYSNING (KODFÖRTECKNING 0015), FÄLT 44



Nya koder som tas i bruk i exportdeklarationer 4.11.2008:

FIXBH Tidsfrist för avslutande av förfarandet

FIXBJ Tullkontor där tullförfarandet avslutas

FIXBN Karaktär av förädlingen av varor eller annan process

FIXBP Förädlade produkter

FIXBQ Föreslagna identifieringsmetoder

30100 "Förenklad export", ofullständig exportdeklaration
(Art. 286.3 i tillämpningskodexen)

Nya koder som tas i bruk i exportdeklarationer 1.1.2009:

FIXCC GJP-kod: 0 ingen GJP-kod

FIXEH GJP-kod: 11 exportbidrag

FIXEI GJP-kod: 12 exportlicens

FIXEJ GJP-kod: 13 interventionsprodukt

FIXEK GJP-kod: 14 proviantering inom gemenskapen

FIXEL GJP-kod: 15 uppläggning på provianteringslager inom
gemenskapen

FIXEM GJP-kod: 16 proviantering i tredje land

FIXEN GJP-kod: 17 proviantering av borrningsplattformar

FIXEO GJP-kod: 18 återkommande exportförfaranden med små
varupartier

I exportdeklarationer tas följande koder ur bruk 31.12.2008:

FIXCC GJP-kod (Ange någon av koderna nedan:

0 ingen GJP-kod



11 exportbidrag

12 exportlicens

13 interventionsprodukt

14 proviantering inom gemenskapen

15 uppläggning på provianteringslager inom
gemenskapen

16 proviantering i tredje land

17 proviantering av borrningsplattformar

18 återkommande exportförfaranden med små
varupartier)

TULLBEHANDLING (KODFÖRTECKNING 0017), FÄLT 36

Tillägg, träder omedelbart i kraft

Ny kod i importdeklarationer.

Kod Förklaring

420 Tullunionskvot, certifikat A.TR ska visas upp

DEKLARATION (KODFÖRTECKNING 0023), FÄLT 1

Rättelse

Kod X används tills vidare trots att den genom cirkulär nr 106/010/2008 av den 25.6.2008 togs ur bruk i
exportdeklarationer.

Tillägg

I exportdeklarationer tas följande nya kod i bruk 4.11.2008.

Kod Förklaring

D Inlämning av fullständig deklaration (enligt kod A) innan
deklaranten kan visa upp varorna.

NATIONELLT FÖRFARANDE (KODFÖRTECKNING 0027), ANDRA DELFÄLTET 37



I exportdeklarationer tas följande kod ur bruk 4.11.2008:

7VA Temporär export (inte för förädling, återimport inom två år).

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga.

JR/VHM, 142/010/13.10.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
september 2008
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 17 – 30 september 2008
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 17 – 30 september 2008.

Island ISK 125,910

Japan JPY 149,820

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 143/010/15.9.2008



Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i
september 2008
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 2008, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta
för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juli 2008 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 4,96 %

Danmark 5,38 %

Sverige 5,09 %

Storbritannien 5,83 %

Lettland 6,23 %

Litauen 5,77 %

Polen 6,62 %

Slovakien 4,33 %

Tjeckien 4,11 %

Ungern 8,99 %

Estland 6,37 %

Bulgarien 7,19 %

Rumänien 11,41  %

MJK/PKK, 144/010/15.9.2008



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

27.8.08 Billit Oy 1579770-2T0001 Naantali 5203-5

8.9.08 Etuhuolinta Jukka Halli
Oy

0627275-2T0001 Helsinki 1149-4

1.9.08 Haugen-Gruppen Oy 1018747-0T0001 Vantaa 3918-0

9.9.08 Select Suomi Postimyynti
Oy

0832512-5T0001 Helsinki 3922-2

Följande uppgifter har avförts på grund av att firman försatts i likvidation:

15.9.08   Elofin Oy 1541564-7T0001 Lahti 8841-9

Följande uppgifter har avförts på grund av att firman lagts ned:

1.9.08 Vexve Oy 0297580-5 T0001 Vammala 8838-5

TR/TRH,145/010/15.9.2008



Antidumpningsåtgärder
Tillfälligt upphävande av antidumpningstull

Genom rådets förordning (EG) nr 865/2008 (EUT nr L 237, 4.9.2008) förlängs det tillfälliga upphävandet av
antidumpningstullen vid import av kinesisk och kazakstansk kiselmangan (KN-nummer 7202 30 00 och ex 8111 00 11)
till den 6 september 2009 (se TMD nr 198/2007). Förordningen trädde i kraft den 5 september 2008.

Antidumpningsåtgärd som upphört att gälla

Genom rådets förordning (EG) nr 893/2008 (EUT nr L 247, 16.9.2008) har den partiella interimsöversynen vid import
av polyesterstapelfibrer (KN-nummer 5503 20 00) med ursprung i Vitryssland, Republiken Korea, Saudiarabien och
Folkrepubliken Kina avslutats. De gällande antidumpningsåtgärderna (tullar) förändras inte. Förordningen trädde i kraft
den 17 september 2008.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn (KN-nummer ex 2001 90 30 och ex 2005 80 00)
med ursprung i Thailand har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 237, 16.9.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 147/010/17.9.2008



Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i
september 2008
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 24 – 30 september 2008
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Denna ändrade omräkningskurs används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 24 – 30 september 2008.

Australien AUD 1,7740

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 148/010/18.9.2008



Omräkningskurser för valuta i oktober 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
-31.10.2008 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 2008.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR=1,4164 USD).

Förenta staterna USD 1,4164

Kanada CAD 1,5076

Storbritannien GBP 0,79155

Sverige SEK 9,5755

Norge NOK 8,253

Danmark DKK 7,4299

Island ISK 129,840

Schweiz CHF 1,5856

Japan JPY 149,560

Australien AUD 1,7740

Hongkong HKD 10,8567

Sydafrika ZAR 11,3129

Saudiarabien SAR 5,26045

Marocko MAD 10,9677

Kuwait KWD 0,3753

Arabemiraten AED 5,16705



Singapore SGD 2,0120

Indien INR 61,5865

Iran IRR 13923,8736

Malaysia MYR 4,9137

Kina CNY 9,7249

Thailand THB 48,208

Nya Zeeland NZD 2,1424

Tunisien TND 1,779095

Turkiet TRY 1,6506

Egypten EGP 7,7862

Ryssland RUB 33,8158

Ungern HUF 239,490

Tjeckien CZK 23,645

Kazakstan KZT 163,230

Israel ILS 5,0419

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,7013

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,3030

Slovakien SKK 29,745

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, 149/010/18.9.2008



Antidumpningsåtgärder
Undersökning av eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder vid import av manuella
gaffelvagnar med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 923/2008 (EUT nr L 252, 20.9.2008) har en undersökning inletts gällande
kringgående av antidumpningstullen vid import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa (Taric-nummer 8427 90 00
11 och 8431 20 00 11) med ursprung i Kina. Undersökningen berör gaffelvagnar och deras delar som avsänts från
Thailand oberoende av om produkterna deklarerats ha ursprung i Thailand eller inte.

Tullmyndigheterna skall i nio månaders tid vidta behövliga registreringsåtgärder vid import av nämnda produkter från
Thailand. Observera att antidumpningstullen kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om slutgiltig
antidumpningstull börjar tas ut också vid import av produkter som avsänts från Thailand .

Rättelse i Europeiska unionens officiella tidning

En rättelse till kommissionens beslut om import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i Ryssland
offentliggjordes den 18 september 2008 i EUT nr L 249. Åtagandet som godkänts genom beslut nr 2008/649/EG (se
TMD 127/010/2008) gäller följande företag: Producerade av Open Joint Stock Company (OJSC) ”Azot”,
Novomoskovsk, Ryssland, eller av Open Joint Stock Company (OJSC) ”Nevinnomyssky Azot”, Nevinnomyssk,
Ryssland, och som antingen säljs direkt till den första oberoende kunden i gemenskapen eller av EuroСhem Trading
GmbH, Zug, Schweiz, eller via Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company ”EuroСhem”,
Moskva, Ryssland och EuroСhem Trading GmbH, Zug, Schweiz, till den första oberoende kunden i gemenskapen.

Ändring (gällande företag) i antidumpningstull vid import av kinesiska tegelstenar av magnesia

Genom rådets förordning (EG) nr 906/2008 (EUT nr L 251, 19.9.2008) har översynen gällande företaget Yingkou
Dalmond Refractories Co. Ltd (Taric-tilläggsnummer A 853) i fråga om antidumpningstullen vid import av tegelstenar
av magnesia (Taric-nummer 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 och 6815 99 90 20) med ursprung i Folkrepubliken Kina
avslutats. Denna import började registreras den 22 december 2007, men nu avslutas registreringen. För den registrerade
importen tas ut en antidumpningstull på 39,9 procent.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 150/010/24.9.2008



Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna för vissa
produkter av tonfisk med ursprung i Madagaskar
För produkter med ursprung i Madagaskar beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning
(1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). Från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan tillfälliga
undantag ändå beviljas med stöd av art. 36 i förordningens bilaga II. Förutsättningen är att undantaget inte medför
allvarlig skada för gemenskapens etablerade näringar.

Kommissionen har genom sitt beslut av den 18 september 2008 (2008/751/EG, EUT L 255, 23.9.2008) beviljat ett
undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna för vissa tonfiskkonserver och ”loins” av tonfisk tillverkade i
Madagaskar. Undantaget gäller inom kvoter för viss konserverad tonfisk och ”loins” av tonfisk med varukod 1604
(Bilaga 1). Enligt undantaget behöver de ingredienser som används vid tillverkning av produkterna inte ha ursprung i
Madagaskar för att produkterna ska anses ha ursprung i Madagaskar.

Undantaget tillämpas på de produkter och mängder som anges i bilagan nedan och som importeras från Madagaskar till
gemenskapen under perioden den 1 januari 2008 – 31 december 2008.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska ha en hänvisning till beslutet. Med andra ord ska fält 7 i
varucertifikat EUR.1 vara försett med:

"Derogation - Decision 2008/751/EC”

Beslutet tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2008 tills ett regionalt avtal med Madagaskar om ekonomiskt partnerskap (EPA)
börjar tillämpas, men dock högst till den 31 december 2008.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att ha en bestämmelse med stöd av vilken undantag från tillämpningen av
ursprungsreglerna kan beviljas utan särskilda åtgärder för en årlig kvoterad mängd konserverad tonfisk och ”loins” av
tonfisk.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 151/010/23.9.2008

Bilaga: EUT L 255, 23.9.2008, s. 33



Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i
oktober 2008
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 1 – 31 oktober 2008 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Denna ändrade omräkningskurs används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 1 – 31 oktober 2008.

Island ISK 136,81

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MK/MN, 152/010/25.9.2008



Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder den 26
september 2008 på grund av konkurs:

Puusaku Oy 0958170-2T0001 Saimaanharju 9615-6

TR/TRH,153/010/26.9.08



Ändring av förordningen om import av thailändsk
sockermajs
Genom rådets förordning (EG) nr 954/2008 (EUT nr L 260, 30.9.2008) har antidumpningstullen ändrats vid import av
viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn (KN-nummer ex 2001 90 30 och ex 2005 80 00) med ursprung i
Thailand.

I förteckningen över samarbetande tillverkare (se TMD nr 98/2007, bilaga 1) har företaget Kuiburi Fruit Canning Co.,
Ltd strukits. Antidumpningstullen på sockermajs som tillverkats av företaget är nu 14,3 procent. Företagets nya Taric-
tilläggsnummer är A890. Företag som inte var samarbetsvilliga i undersökningen (Taric-tilläggnummer A999) omfattas
nu av en antidumpningstull på 14,3 procent i stället för den tidigare antidumpningstullen på 12,9 procent.

Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2008.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 154/010/30.9.2008



Ändring till omräkningskurser som skall tillämpas i
oktober 2008
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 8 – 31 oktober 2008 förtullas
till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Denna ändrade omräkningskurs används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 8 – 31 oktober 2008.

Island ISK 153,58

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MK/MN, 155/010/1.10.2008



Antidumpningsåtgärder
Vid import av skodon (KN-nummer 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403
51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex
6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18,
ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99
33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 och ex 6405 10 00) med
ursprung i Folkrepubliken Kina och Vietnam har en översyn gällande eventuella fortsatta antidumpningsåtgärder inletts
(EUT nr C 251, 3.10.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

RAS/MSR, 156/010/3.10.2008



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringar i varukoder

gäller fr.o.m. 20.8.2008:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig
tullsats; K; S

Extra
mängdenhet

Bilaga

8305 10 00 34 - - Andra ringpärmsmekanismer:

8305 10 00 34 - - - Ringpärmsmekanismer (andra mekanismer än
sådana med 17 eller 23 ringar) bestående av två
stålplattor eller ståltrådar med åtminstone fyra
halvringar gjorda av stål fastsatta och som hålls
samman av ett stålomslag; de kan öppnas antingen
genom att man drar isär halvringarna eller med
hjälp av en liten utlösningsmekanism i stål som är
fastsatt på ringpärmsmekanismen

2,7 1

8305 10 00 35 - - - Ringpärmsmekanismer bestående av två
stålplattor eller ståltrådar med 17 eller 23 ringar
gjorda av stål fastsatta och som hålls samman av
ett stålomslag; de kan öppnas antingen genom att
man drar isär halvringarna eller med hjälp av en
liten utlösningsmekanism i stål som är fastsatt på
ringpärmsmekanismen

2,7 1

8305 10 00 39 - - - Andra 2,7 1

Följande varukoder upphörde att gälla 19.8.2008: 8305 10 00 12, 8305 10 00 22, 8305 10 00 32, 8305 10 00 32 och
8305 10 00 39.

gäller fr.o.m. 1.9.2008:

1604 14 16 40 - - - - - - Gulfenad tonfisk, bonit (Tunnus
Albacares, Katsuwonus Pelamis:

1604 14 16 40 - - - - - - -  Avsedd för beredning 24,0; K:6,0
(092790) (EU001)
(TM062)

1, 5

1604 14 16 45 - - - - - - -  Andra 24,0 1, 5

1604 14 18 40 - - - - - - Gulfenad tonfisk, bonit (Tunnus
Albacares, Katsuwonus Pelamis:

1604 14 18 40 - - - - - - -  Konserverade 24,0 1, 5



1604 14 18 45 - - - - - - -  Andra 24,0 1, 5

1604 19 98 30 - - - - - - Makrill (Scomber Colias) 20,0 1, 5

1604 19 98 40 - - - - - - Fregattmakrill eller auxidmakrill
(Auxis thazard, Auxis rochei)

20,0 1, 5

gäller fr.o.m. 21.9.2008:

8427 90 00 11 - - Gaffelvagnar:

8427 90 00 11 - - - Avsända från Thailand 4,0 p/st 1, 2

8427 90 00 19 - - - Andra 4,0 p/st 1, 2

8431 20 00 11 - - Chassin och hydraulik till gaffelvagnar:

8431 20 00 11 - - - Avsända från Thailand 4,0 1, 2

8431 20 00 19 - - - Andra 4,0 1, 2

Följande varukoder upphörde att gälla 20.9.2008: 8427 90 00 10 och 8431 20 00 10.

Textändringar

gäller fr.o.m. 1.1.1972:

8309 90 10 00 - - Blykapsyler; aluminiumkapsyler med en diameter av mer än 21 mm

gäller fr.o.m. 1.1.2008:

8407 90 10 10 - - - Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm3 för tillverkning
av gräsklippare enligt nr 843311 slåttermaskiner med motor enligt nr 84332010,
rotorkultivatorer enligt nr 84322950, kompostkvarnar enligt nr 84368099 eller rivare
enligt nr 84322910

gäller fr.o.m. 1.7.2008:

8407 33 90 10 - - - - Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med med fram- och återgående
eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300cm³ och en effekt av minst
6kW men högst 20,0kW, för framställning av
- med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare)
enligt nr 84331151,
- traktorer enligt nr 87019011 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning,
- slåttermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300cm³ enligt nr
84332010, eller
- snöplogar och snöslungor enligt nr 843020

8407 90 10 20 - - - Tvåtakts förbränningsmotorer, med en cylindervolym av högst 125cm3, för
tillverkning av gräsklippare enligt nr 843311 eller snöplogar och snöslungor enligt nr
843020

8407 90 80 10 - - - - - Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med med fram- och
återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300cm³ och en
effekt av minst 6kW men högst 20,0kW, för framställning av
- med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare)



enligt nr 84331151,
- traktorer enligt nr 87019011 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning,
- slåttermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300cm³ enligt nr
84332010, eller
- snöplogar och snöslungor enligt nr 843020

8407 90 90 10 - - - - - Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med med fram- och
återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300cm³ och en
effekt av minst 6kW men högst 20,0kW, för framställning av
- med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare)
enligt nr 84331151,
- traktorer enligt nr 87019011 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning,
- slåttermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300cm³ enligt nr
84332010, eller
- snöplogar och snöslungor enligt nr 843020

Nya fotnoter

gäller fr.o.m. 1.7.2000:
NC 031
För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.

gäller fr.o.m. 1.1.2008:
CD 551
Krav på uppvisande av ett EUR.1-certifikat med påskriften "Derogation-Decision 2008/691/EC" vilket innebär avsteg
från ursprungsreglerna (EGT L 225 s.17).

CD 555
Krav på uppvisande av ett EUR.1-certifikat med påskriften "Derogation-Decision 2008/751/EC" vilket innebär avsteg
från ursprungsreglerna (EGT L 255 s.31).

gäller fr.o.m. 1.7.2008:
CD 547
För övergång till fri omsättning erfordras att en AGRIM-importlicens uppvisas som utfärdats i enlighet med förordning
(EG) nr 376/2008 (EUT L 114). Importlicens krävs dock inte för kvantiteter som inte överstiger de kvantiteter som
fastställts i bilaga I, del I till förordning (EG) nr 514/2008 (EUT L 150).

TM 643
Tilläggstullar och därmed förknippade garantier nedsätts endast om importen omfattas av Allmänna preferenssystemet.
Om användningen av Allmänna preferenssystemt inte beviljas ska normala tilläggstullar och därmed förknippade
garantier tillämpas.

TM 644
Tilläggstullar och därmed förknippade garantier gäller inte om följande kvoter beviljas: 09.4315, 09.4316, 09.4317,
09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4324, 09.4325, 09.4326, 09.4327, 09.4328, 09.4331, 09.4332, 09.4333, 09.4334,
09.4335, 09.4336, 09.4337, 09.4338, 09.4339, 09.4340, 09.4341, 09.4342, 09.4343, 09.4344, 09.4345, 09.4346,
09.4347, 09.4348, 09.4349, 09.4350, 09.4351, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den
28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av
produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal, och 09.4652, som förvaltas enligt
kommissionens förordning (EG) nr 1498/2007 av den 18 december 2007 om särskilda bestämmelser för utfärdande av
importlicenser för socker och sockerblandningar samt kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT eller
EG/ULT.

Textändringar

gäller fr.o.m. 1.1.2006:
CD 461
För övergång till fri omsättning erfordras att en importlicens AGRIM uppvisas, som utfärdats i enlighet med förordning



(EG) nr 2014/2005 (EGT L 324).

gäller fr.o.m. 9.8.2008:
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 eller beslut 2008/649/EG (beroende på vad som är lämpligt). 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. 10.8.2008:
CD 227
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras en importlicens som erhållits enligt de villkor som är föreskrivna i
förordning (EG) nr 748/2008 (EGT L 202).
Hänvisningar till förordning (EG) nr 996/97 skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 748/2008.

gäller fr.o.m. 24.8.2008:
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 810/2008 (EGT L 219).
Hänvisningar till förordning (EG) nr 936/97 skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 810/2008.

CD 228
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras en importlicens som erhållits enligt de villkor som är föreskrivna i
förordning (EG) nr 810/2008 (EGT L 219).
Hänvisningar till förordning (EG) nr 936/97 skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 810/2008.

TN 011
För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i förordning (EG) nr. 810/2008 är uppfyllda (EGT L 219).

gäller fr.o.m. 1.9.2008:
CD 996
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av ett ursprungsintyg, formulär A, med följande
uppgift i fält nr 4: "Derogation-Regulation (EC) No 815/2008", i enlighet med villkoren fastställda i förordning (EG) nr
815/2008 (EGT L 220).

gäller fr.o.m. 1.1.2009:
NC 026



För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se Rådets
Förordning (EG) nr. 1234/07 -EGT L 299, 16.11.2007, s. 1 och efterföljande ändringar).

Fotnot TM 642 har upphört att gälla 19.8.2008.

Brukstariffens allmänna och särskilda bestämmelser, avdelninng II, punkt D. Schablontullsatsen har ändrats
(EUVL L 85, 27.3.2008, s.3). Den nya tullsatsen tillämpas från den 1 december 2008.

D. Schablontullsats

1. Tull ska debiteras enligt en schablonvärdetullsats på 2,5 % av värdet för varor
- i sändningar som skickas från en privatperson till en annan eller
- som finns i en resandes personliga reseutrustning, förutsatt att sådan import inte sker i kommersiellt syfte.

Denna schablontullsats på 2,5 % ska tillämpas förutsatt att det faktiska värdet av de importtullbelagda varorna inte
överskrider 700€ per sändning eller per resande.

En sådan schablontulltaxering får inte tillämpas på varor för vilka tullsatsen i tulltaxan är ”Fri” eller på varor enligt
kapitel 24 som ingår i en sändning eller i en resandes personliga reseutrustning i kvantiteter som överstiger de som
fastställs i artikel 31 eller artikel 45 i rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett
gemenskapssystem för tullbefrielse (1).

2. Införsel av varor skall inte anses ske i kommersiellt syfte om följande gäller:

a) Varorna skall ingå i sändningar som sänds av en privatperson till en annan och dessa sändningar
-skall vara av tillfällig natur,
- skall innehålla varor enbart avsedda för mottagarens eller dennes familjs personliga bruk och varornas art eller mängd
skall inte tyda på något kommersiellt syfte,
- skall sändas till mottagaren av avsändaren utan någon som helst betalning.

b)Varorna skall ingå i resandes personliga reseutrustning och införseln
- skall vara av tillfällig natur, och
- skall omfatta uteslutande varor för resandes eller deras familjers personliga bruk eller varor som är avsedda som gåvor,
och varornas art eller mängd skall inte tyda på något kommersiellt syfte.

3. Schablontullsatsen skall inte tillämpas på varor som införs enligt de villkor som anges i punkterna 1 och 2 om den
berättigade personen, innan schablontullsats har tillämpats på varorna, har begärt att de skall beläggas med de tullar som
är tillämpliga på varorna. Alla varorna i sändningen skall då taxeras enligt de importtullar som är tillämpliga på dem, med
beaktande av den tullfria införsel som föreskrivs enligt artiklarna 2931 och 45 i förordning (EEG) nr 918/83.

I första stycket avses med importtullar både tullar och avgifter med motsvarande verkan och andra avgifter vid import
enligt den gemensamma jordbrukspolitiken eller enligt särskilda arrangemang för vissa varor som tillverkats genom
bearbetning av jordbruksprodukter.

4. Icke deltagande medlemsstater får avrunda det belopp som blir resultatet vid omräkning av beloppet 700 € till
nationella valutor.

5. Icke deltagande medlemsstater får behålla motsvarigheten i nationell valuta till beloppet 700 € oförändrat, om vid den
årliga kursjustering som anges i artikel 18.2 i förordning (EEG) nr 2913/92, omräkningen av detta belopp, före den
avrundning som anges i punkt 4, resulterar i en ändring av beloppet i nationell valuta som är mindre än 5% eller i en
sänkning av beloppet.

___________

(1) EGT L 105, 23.4.1983, s. 1.Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt

Förfrågningar:
Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 eller
Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller
e-post: etunimi.sukunimi@tulli.fi



RAS/AM, 157/010/3.10.2008



Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Fortsatta antidumpningsåtgärderna vid import av sulfanilsyra med ursprung i Folkrepubliken
Kina och Indien; fortsatta utjämningsåtgärder vid import av sulfanilsyra med ursprung i Indien

Genom rådets förordning (EG) nr 1000/2008 (EUT nr L 275, 16.10.2008) har giltighetstiden för
antidumpningsåtgärderna vid import av kinesisk och indisk sulfanilsyra (Taric-nummer 2921 42 10 60) förlängts. Genom
rådets förordning (EG) nr 1010/2008 (EUT nr L 276, 17.10.2008) har giltighetstiden för utjämningsåtgärderna vid import
av indisk sulfanilsyra förlängts. Genom samma förordning ändrades beloppet av antidumpningstullen på indisk
sulfanilsyra. Förordning 1010/2008 trädde i kraft den 18 oktober 2008.

Antidumpningstullen på sulfanilsyra med ursprung i Kina (33,7 euro) ändras inte (se TMD nr 50/2004).
Antidumpningstullen på sulfanilsyra med ursprung i Indien är nu 20,5 procent och utjämningstullen 4,7 procent (se TMD
nr 193/2002). Dessutom omfattas produkter som tillverkats av det indiska företaget Kokan Synthetics and Chemicals
Pvt. Ltd fortfarande av ett prisåtagande (se TMD nr 28/2006).

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av vissa rördelar av järn och stål med ursprung i
Republiken Korea och Malaysia

Genom rådets förordning nr 1001/2008 (EUT nr L 275, 16.10.2008) har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid
import av koreanska och malaysiska rördelar (KN-nummer 7307 93 11, 7307 93 19, ex 7307 99 30 och ex 7307 99 90)
förlängts. Antidumpningstullarna ändras inte (se TMD nr 129/2002). Förordningen trädde i kraft den 17 oktober 2008.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av parakresol (Taric-nummer 2907 12 00 91) med ursprung i
Folkrepubliken Kina har upphört att gälla den 21 september 2008 (EUT nr C 264, 17.10.2008).

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av elektroniska kompaktlysrör (Taric-nummer 8539 31 90
95) med ursprung i Folkrepubliken Kina har upphört att gälla den 18 oktober 2008. Antidumpningstullen i fråga har
tidigare utvidgats till att även omfatta import från Vietnam, Pakistan och Filippinerna (Taric-nummer 8539 31 90 92).
Antidumpningsåtgärderna har upphört att gälla också vid import från dessa länder (EUT nr C 258, 10.10.2008).

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av natriumcyklamat (Taric-
nummer 2929 90 00 10) med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indonesien att upphöra den 12 mars 2009 (EUT nr C
253, 4.10.2008).

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av kisel (Taric-nummer
2804 69 00 10 och 2804 69 00 90) med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 5 mars 2009.
Antidumpningstullen i fråga har tidigare utvidgats till att även omfatta koreansk kisel (EUT nr C 254, 7.10.2008 ).

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) 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 att
upphöra den 5 mars 2009 ( EUT nr C 255, 8.10.2008).

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och åtagande) 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 Ukraina att upphöra den 25 april 2009
(EUT nr C 264, 17.10.2008).

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och åtagande) vid import av regnbåge
(KN-nummer 0302 11 20, 0303 21 20, ex 0304 19 15 och ex 0304 29 15) med ursprung i Färöarna att upphöra den 12
mars 2009 (EUT nr C 266, 21.10.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 158/010/21.10.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
oktober 2008
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 15 – 31 oktober 2008
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 15 – 31 oktober 2008.

Island ISK 215,000

Japan JPY 137,720

Australien AUD 1,9857

Sydafrika ZAR  12,2825

Turkiet TRY 1,7622

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 159/010/9.10.2008



Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i oktober
2008
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 2008, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta
för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i augusti 2008 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 4,97 %

Danmark 5,38 %

Sverige 5,12 %

Storbritannien 5,77 %

Lettland 6,26 %

Litauen 5,75 %

Polen 6,62 %

Slovakien 4,31 %

Tjeckien 3,81 %

Ungern 8,33 %

Estland 6,35 %

Bulgarien 7,31 %

Rumänien 12,11  %

MJK/PKK, 160/010/9.10.2008



Ändringar i tullfrihetsförordningen (EEG nr 918/83)
fr.o.m. 1.12.2008 
Rådets förordning (EG) nr 274/2008 av den 17 mars 2008 om ändring av förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet
av ett gemenskapssystem för tullbefrielse publicerades den 27 mars 2008 i Europeiska unionens officiella tidning nr L
85. Förordningen trädde i kraft den tredje dagen efter dess publicering i den officiella tidningen. Förordningen börjar
tillämpas den 1 december 2008.  

Ändring 1

Punkt 1 i artikel 1 ersätt med följande:

"1. ”Denna förordning anger de fall då, på grund av särskilda förhållanden, befrielse från import- eller exporttullar och
åtgärder som antagits på grundval av artikel 133 i fördraget ska beviljas när varor övergår till fri omsättning eller
exporteras från gemenskapens tullområde.”

Ändring 2

Artiklarna 20-24 i tullfrihetsförordningen om tullbefrielse för bohag som är avsett för möblering av en andra bostad
upphävs.  

Ändring 3

Värdegränsen för en tullfri försändelse av ringa värde som skickas direkt från ett tredje land till en mottagare i
gemenskapen höjs från 22 euro till 150 euro.

Ändring 4

Värde- och mängdgränserna för importtullfria varor som ingår i resandes personliga bagage ändras.  

Enligt den nya artikeln 45 i tullfrihetsförordningen ska varor som ingår i det personliga bagaget hos resande från
tredjeländer inte beläggas med importtull, om sådan import är befriad från mervärdesskatt i enlighet med bestämmelser i
nationell lagstiftning antagen i enlighet med rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om befrielse från
mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer. Varor som importerats till de territorier
som anges i artikel 6.1 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt ska omfattas av samma bestämmelser om tullbefrielse som gäller för varor som importeras till andra
territorier i den berörda medlemsstaten.

Därför har regeringen till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser som gäller
befrielse från mervärdesskatt och accis på och tullfrihet för hemkomstgåvor (RP 145/2008). Ändringarna träder i kraft
den 1 december 2008. Ändringar görs i mervärdesskattelagen (1501/1993), lagen om påförande av accis (1469/1994),
lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdes- och accisbeskattningslagstiftningen (1266/1996) samt i
tullagen (1466/1994).

Artiklarna 46-49 i tullfrihetsförordningen gällande gränserna för tullfrihet för tobaks- och alkoholprodukter o.d. som
införs av resande upphävs.  Bestämmelserna om de kvantitativa begränsningarna för tullfrihet och mervärdesskattefrihet
ingår i fortsättningen i mervärdesskattelagen.  Accispliktiga produkter kommer att omfattas av samma begränsningar.  

Ändring 5

I artikel 127 ska en ny punkt 3 läggas till:

"3. ”Varor som importeras med tullbefrielse i enlighet med den här förordningen ska inte heller omfattas av kvantitativa
restriktioner enligt åtgärder antagna på grundval av artikel 133 i fördraget.”

Mera information ges av Tuula Nummela vid Tullstyrelsens beskattningsavdelning.

 RV/TNu, 161/010/24.11.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
oktober 2008
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 oktober 2008
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 oktober 2008.

Ungern HUF 260,600

Polen PLN 3,4742

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 162/010/16.10.2008



Lag om ändring av 33 och 35 a § i bilskattelagen
Lagen 688/200 om ändring av 33 och 35 a § i bilskattelagen stadfästes den 14 november 2008 och träder i kraft den 1
december 2008. Lagen tillämpas i ärenden som blir anhängiga den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

Den före lagändringen gällande 35 a § (1126/2005) samt Tullstyrelsens anvisningar om körtillstånd och anmälan om
ibruktagande tillämpas dock till utgången av giltighetstiden i fråga om de körtillstånd och anmälningar om ibruktagande
som beviljats eller bekräftats före den 1 december 2008.

Stadigvarande boningsort

I den ändrade 33 § anges att om en person vistas på orter i två eller flera stater, ska som hans stadigvarande boningsort
betraktas den ort dit han av personliga orsaker återkommer regelbundet. Vid bedömningen av vad som är personliga
orsaker kan även arbetets art och varaktighet samt andra särskilda omständigheter beaktas. Personen behöver inte
återkomma till den andra medlemsstaten om han vistas i Finland för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet.
Genomförande av en uppgift av bestämd varaktighet påverkar inte tidsfristerna för skattefri användning av fordonet.
Skattemyndigheten kan på de villkor den bestämmer för högst ett år åt gången meddela ett beslut om i vilken stat
personens bosättningsort ska anses vara belägen enligt framställda utredningar.

Temporär skattefri användning av fordon med anmälan om ibruktagande

Enligt den ändrade 35 a § får fordon som avses bli registrerade i Finland användas i högst tre månader utan att skatt
betalas, förutsatt att en anmälan om ibruktagande för fordonet har lämnats in till tullmyndigheten innan fordonet börjar
användas i Finland. Rätten att använda fordonet upphör om en bilskattedeklaration för fordonet inte avges inom fem
dagar från det att anmälan om ibruktagande lämnats in. Rätten att använda fordonet skattefritt upphör också på
bilskattens förfallodag eller den dag då beskattningen återkallas i enlighet med 43 §. Den av tullen bestyrkta anmälan om
ibruktagande ska finnas med i fordonet då det används.

Om bilbeskattningen inte har verkställts innan rätten att använda fordonet upphör, förlängs tidsfristen om dröjsmålet inte
beror på den skattskyldige.

Om den i 2 mom. avsedda deklarationen återtas eller beskattningen återkallas så som avses i 43 §, tas hos den
skattskyldige utöver den avgift som föreskrivs i 43 § 2 mom. dessutom som bilskatt ut fem procent av den skatt som
borde ha betalats för fordonet om beskattningen hade slutförts. Bilskatt som betalats med anledning av återkallande eller
återtagande beaktas inte om fordonet anmäls för beskattning efter återkallandet eller återtagandet.

I fråga om användning av fordon i trafik tillämpas också vad som föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den.

Tullstyrelsen har gett anvisning nr 95/340/08 om tillämpningen av 35 a § och om förfarandet gällande anmälan om
ibruktagande.

RV/LN, 163/010/20.11.2008

Bilaga: Lag om ändring av 33 och 35 a § i bilskattelagen



Anvisning om varubeskrivning
Vid Tullens kartläggning av logistikkedjan kom det fram att varubeskrivningen ändras i de olika delarna av kedjan.
Därför anser Tullen det nödvändigt att påminna om vad den vedertagna definitionen är för varubeskrivningar i
tullförfaranden som följer efter varandra.

Tullstyrelsen och tulldistrikten har gett hamnoperatörer och flygbolag tillstånd att placera varor som anländer till landet i
tillfälligt lager utifrån tillgängliga manifestuppgifter. När andra aktörer placerar varor i tillfälligt lager ska de använda
minst den nivå på varubeskrivningen som angetts i transiteringsdokumenten. När varor som inte är hänförda till
transiteringsförfarandet anländer landvägen och placeras i tillfälligt lager vid införseltullkontoret, kan varubeskrivningen
i fraktsedeln användas som varubeskrivning. Tullen kan dock utifrån en orsak som grundar sig på riskanalys kräva
uppgifter om varan på en mer detaljerad nivå än vad aktören ursprungligen angett. Om en manifestuppgift gällande
varan varit på en detaljerad nivå, får den inte ändras till en mer allmän nivå då varan placeras i lager.

När en vara efter tillfällig lagring hänförs till ett tullförfarande (t.ex. transitering eller tullagerförfarandet) ska
varubeskrivningen vara på sådan nivå att varorna kan identifieras. På detta sätt säkerställs aktörens rättsskydd vid en
eventuell beskattningssituation. 

I TMD 153/2007 har en varupost vid gemenskapstransitering definierats så att varuposten fr.o.m. 1.12.2007 bara kan
omfatta produkter med en och samma normala handelsbenämning från avgångstullkontoret till bestämmelsetullkontoret,
t.ex. DVD-spelare, televisionsapparater, mobiltelefoner osv.

Tullstyrelsen har i TMD 187/2005 fastställt hur detaljerad varubeskrivningen ska vara i TIR-förfarandet. I samma TMD
anges det att de transporterade varornas handelsbenämning ska tydligt framgå av godsmanifestet, t.ex. televisioner,
videoapparater, CD-spelare osv. Övergripande benämningar såsom elektronik, hushållsartiklar, kläder, inredningsartiklar
osv. godkänns inte som varubeskrivning.

När varorna hänförs till tullagerförfarandet, ska varubeskrivningen som anges i tulldeklarationen vara tillräckligt
noggrann och detaljerad för att varorna ska kunna identifieras. Godtagbara varubeskrivningar är t.ex. TV-apparater,
DVD-spelare, mikrovågsugnar. Varubeskrivningen kan också anges på en mer detaljerad nivå, t.ex. 32” plasma–TV.
Däremot är beskrivningar på allmän nivå inte godtagbara varubeskrivningar, t.ex. elektronik, maskiner, kläder osv.…

I tulldeklarationer för varor som hänförs till tullagerförfarandet avses med varupost varor som omfattas av en
varukodsrad. I tulldeklarationen ska varorna anges enligt varupost och likaså antecknas i tullagrets bokföring enligt
varupost. Genom att anteckna varorna i tullagrets bokföring enligt varupost säkerställs det att man kan spåra samtliga
händelser i varupostens audit trail. Därtill bokförs varorna enligt förpackningsslag så att varorna måste tas ut från lagret i
samma enhet som de bokfördes i vid varornas ankomst.

Undantag till det ovan nämnda kravet gällande varubeskrivningen utgörs av förseglade fulla containrar som hänförts till
tullagerförfarandet p.g.a. att de överskridit den tidsfrist för hänförande till godkänd tullbehandling som fastställs i artikel
49 i tullkodexen. Förseglade fulla containrar får tills vidare hänföras till tullagerförfarandet med samma varubeskrivning
med vilken de antecknats i det tillfälliga lagrets bokföring.

Utöver det som ovan framförts berörs varubeskrivningen av Tullstyrelsens beslut nr 167/010/08. Om varubeskrivningen i
tulldeklarationen inte uppfyller de villkor som ställts i Tullstyrelsens beslut, tas tulldeklarationen inte emot.

JS/HI, 164/010/28.10.2008



Anvisning om lagring i tullager
Tullstyrelsen har ansett det vara nödvändigt att sammanföra de anvisningar och handlingsmodeller som tillämpas i de
olika tulldistrikten gällande lagring i tullager till en anvisning för att säkerställa att kunderna blir bemötta på ett enhetligt
sätt i hela landet.

Innehavaren av ett tillstånd som beviljats av tulldistriktet för lagring i tullager (lagerhavare) ansvarar för att de varor som
hänförts till tullagerförfarandet hålls under tullkontroll, att de skyldigheter som medförs av lagringen fullgörs och att de
särskilda villkor som eventuellt nämns i tillståndet till lagring i tullager uppfylls. Uppläggaren eller dennes ombud svarar
för att uppgifterna om varan i tulldeklarationen är korrekta. Med sin underskrift i tulldeklarationen förbinder de sig att
iaktta alla förpliktelser som gäller hänförandet av varorna till tullagerförfarandet.

Den som driver ett tullager ska föra bok över de varor som hänförts till tullagerförfarandet. Bokföringen ska ha godkänts
av tullmyndigheten. Om bokföringssystemet ändras senare, ska också det nya bokföringssystemet godkännas av Tullen
innan det tas i bruk. Om tullmyndigheten gett tillstånd att förvara gemenskapsvaror i de utrymmen som godkänts som
tullager, ska en separat bokföring upprättas över dessa varor.

Bokföringen vid lagringen i tullager ska vara sådan att tullmyndigheten på basis av den kan identifiera de varor som
finns i  lagret.  Också  varornas tullstatus ska  framgå  av  bokföringen.  Det  ska  gå  att  följa  varuflödet  med hjälp  av
bokföringen från varornas ankomst till lagret  tills varorna lämnar lagret.  Tulldeklarationerna för hänförande till och
avslutande av förfarandet och andra handlingar utgör en del av bokföringen. Bokföringsmaterialet ska förvaras i sex år
efter utgången av det år då tullagerförfarandet avslutades för varorna i fråga.

För de varor som lagras i lagret ska en varubeskrivning anges i bokföringen. Minimikravet är varornas allmänt kända
handelsbenämning. En beskrivning på allmän nivå räcker inte.

Varorna anges i bokföringen enligt förpackningsslag. Varorna ska tas ut från lagret i samma enhet som de antecknades i
bokföringen när de kom till lagret.

Man ska hela tiden på basis av bokföringen kunna se hur mycket varor det finns i lagret, var i lagret de är placerade samt
om det skett överföringar med varorna.

Varor som hänförts till tullagerförfarandet kan överföras under tullagerförfarandet om tillstånd till överföringen getts i
tullagertillståndet. Då behöver man inte tillämpa transiteringsförfarandet. Överföring är möjlig i följande fall:

Varor  kan  överföras  mellan  de  platser  som  fastställts  i  tullagertillståndet.  Då  kan  varorna  överföras  utan
tullformaliteter. Lagerbokföringen visar var varorna finns.

Varor  kan  överföras  under  tullagerförfarandet  också  så  att  de  hänförs  till  tullagerförfarandet  redan  vid
ankomsttullkontoret. Då sker överföringen till lagerhavarens lokaler med tulldeklarationen. Lagerhavaren svarar
för varorna under överföringen. Varorna ska överföras till lagret omedelbart efter att tulldeklarationen godkänts.

Varor kan överföras under tullagerförfarandet också till utfartstullkontoret för återexport. Lagerhavaren får inte ur
bokföringen  avföra  de  varor  som anmälts  för  återexport  förrän  varorna  de  facto  förts  ut  ur  gemenskapens
tullområde och när Tullens utförselbekräftelse bifogats till lagerbokföringen.

Varor kan överföras mellan två innehavare av tullagertillstånd om den mottagande lagerhavaren hänför varorna
till tullagerförfarandet på nytt med stöd av hemförtullningstillståndet.

Om tullpliktiga varor som hänförts till tullagerförfarandet överförs från tullagret och således från tullövervakningen mot
gällande bestämmelser, uppstår en tullskuld. I sista hand är det lagerhavaren som ansvarar för tullskulden.

Med sedvanlig hantering avses att varornas utseende eller egenskaper för marknadsföring förbättras eller att varorna
förbereds  för  distribution  eller  återförsäljning.  De  vanliga  formerna  av  hantering  räknas  upp  i  bilaga  72  till
tillämpningskodexen.  Varor som hänförts till tullagerförfarandet får genomgå vanliga former av hantering om Tullen
gett tillstånd till det. I det av tulldistriktet beviljade tillståndet räknas upp de vanliga former av hantering som är tillåtna i
lagret.

Varorna kan med Tullens tillstånd överföras från lagret för en bestämd tid. Tillstånd till överföringen ska sökas hos det
tulldistrikt som beviljat tullagertillståndet eller hos det övervakande tullkontoret.



Om ett tullagerförfarande redan avslutats genom att varorna hänförts till ett nytt tullförfarande och om varorna av någon
anledning kommer  tillbaka  till  tullagret,  ska  en  ny  deklaration  för  hänförande  till  tullagerförfarande  lämnas in  för
varorna.

Utöver det som ovan framförts berörs förfarandet lagring i tullager också av Tullstyrelsens beslut nr 166/010/08.

JS/HI,165/010/ 28.10.2008



Tullstyrelsens beslut om villkor som ska iakttas vid
lagring i tullager

Tullstyrelsen Föreskrift

Dnr Datum

166/010/08 22.10.2008

Författningsgrund
Tullagen 4 § 2 mom.
Tullkodexen, artikel 100.2

Giltighetstid
Från detta besluts datum tills vidare

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning och lagerhavarna

Utöver det  som i tullagsstiftningen och villkoren i tullagertillstånd bestäms och föreskrivs ska tullagerhavarna iaktta
följande villkor:

Om det sker ändringar i företagets FO-nummer, namn eller de lagerutrymmen som nämns i tillståndet, ska ändringarna
anmälas till Tullen.

Företagets bokföringssystem kan vara finsk-, svensk- eller engelskspråkigt.

Om  företagets  bokföringssystem  ändras  efter  beviljandet  av  det  ursprungliga  tillståndet,  ska  också  det  nya
bokföringssystemet  godkännas  av  Tullen  innan  det  tas  i  bruk.  Om  tullmyndigheten  gett  tillstånd  att  förvara
gemenskapsvaror i de utrymmen som godkänts som tullager, ska en separat bokföring föras över dessa varor.

Bokföringsmaterialet ska förvaras i sex år efter utgången av det år då tullagerförfarandet avslutades för varorna i fråga.

Lagerhavaren ska meddela Tullen kontaktuppgifterna för den person som svarar för bokföringen. Om bokföringen måste
korrigeras i efterhand, ska korrigeringarna godkännas av Tullen.  

Om varan anländer till lagret under tullagerförfarandet, ska ett lossningsresultat lämnas till det övervakande tullkontoret
om lossningsresultatet  avviker från mängd som angetts i tulldeklarationen. Övertaliga varor ska anmälas med en ny
tulldeklaration till det  övervakande  tullkontoret.   För  varor  som saknas ska  en godtagbar  utredning lämnas till det
övervakande tullkontoret.

När varan kommer till tullagret vid ett förenklat förfarande (t.ex. transiteras av en godkänd mottagare), ska man vid
inlämning av lossningsresultatet iaktta villkoren i tillståndet till detta förfarande.  

 TVE/JS, 166/010/22.10.2008



Tullstyrelsens beslut om varubeskrivningar i
tulldeklarationer och lagerbokföring

Tullstyrelsen Föreskrift

Dnr Datum

167/010/08 22.10.2008

Författningsgrund
Tullagen 4 § 2 mom.
Tullkodexen, artiklarna 62.1, 76.1 och 77.1

Giltighetstid
15.12.2008 tills vidare

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning samt deklaranterna och deras ombud

Varubeskrivningen i tulldeklarationen ska uppfylla följande villkor:

När  varor  anmäls  med  en  tulldeklaration,  ska  varubeskrivningen  åtminstone  utgöras  av  deras  allmänt  kända
handelsbenämning.  Godtagbara  allmänt  kända  handelsbenämningar  är  t.ex.  TV-apparat,  DVD-spelare,  herrskjortor,
dockor. Varubeskrivningen kan också anges på en mer detaljerad nivå, t.ex. 32” plasma-TV. Däremot är beskrivningar
på  allmän nivå  av ovan nämnda  varor  inte  tillräckligt  precisa  och därmed inte  godtagbara  varubeskrivningar,  t.ex.
elektroniska apparater, kläder, leksaker.

I tulldeklarationen ska varorna anges enligt varupost och likaså antecknas i tullagrets bokföring enligt varupost. Därtill
bokförs varorna enligt förpackningsslag så att varorna måste tas ut från lagret i samma enhet som de bokfördes i när
varorna anlände till lagret.

När varor överförs från ett tullförfarande till ett annat får varubeskrivningen anges på en mer detaljerad nivå men inte på
en mer allmän nivå.

Undantag till det ovan nämnda kravet gällande varubeskrivningen utgörs av förseglade fulla containrar som hänförts till
tullagerförfarandet p.g.a. att de överskridit den tidsfrist för hänförande till godkänd tullbehandling som fastställs i artikel
49 i tullkodexen. Förseglade fulla containrar får tills vidare hänföras till tullagerförfarandet med samma varubeskrivning
med vilken de antecknats i det tillfälliga lagrets bokföring.

 TVE/JS, 167/010/22.10.2008



Tullstyrelsens beslut om elektronisk deklarering vid
export

Tullstyrelsen Föreskrift

Förtullningsenheten
 

  

Dnr Datum

168/010/08 30.10.2008

Författningsgrund
Tullkodexen, artikel 61 b
Tillämpningskodexen, artikel 224
Tullagen 4 § 2 mom.

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning samt varuhavarna och deras ombud

Giltighetstid
Från detta besluts datum tills vidare

1. Allmänt

Vid kommersiell export ska tulldeklarationerna lämnas elektroniskt till Tullen fr.o.m. den 1 juli 2009. Den elektroniska
deklareringen kan dock påbörjas den 5 november 2008 i enlighet med villkor fastställda av Tullen vid en tidpunkt som
Tullen och kunden separat kommer överens om.

Exportdeklarationen inlämnas av exportören eller dennes ombud som ett elektroniskt meddelande (EDI-avsändning)
eller genom en webbanmälan (via Tullens Internet-tjänst). Vid förfarandet iakttas de gällande bestämmelserna,
förfarandena och anvisningarna för exportförfarandet, om inte annat fastställs i detta beslut.

Med EDI-avsändare avses en kund som har tillstånd av Tullen att skicka elektroniska tulldeklarationer i
meddelandeform från sitt eget datasystem.

2. Tulldeklarationer som lämnas in i meddelandeform

När exportören lämnar in exportdeklarationer till Tullen i meddelandeform via ett allmänt servicenät ska denne använda
XML-meddelanden som definierats av Finska tullen.

Exportdeklarationen motsvaras av XML-meddelandet FIExportDeclaration. Med detta meddelande kan exportören
lämna in en fullständig, ofullständig eller kompletterande exportdeklaration på förhand eller när exportpartiet är
tillgängligt för Tullens granskning.

Överlåtelsebeslutet och andra åtgärder som vidtas av tullmyndigheten motsvaras av XML-meddelandet
FIExportResponse. Meddelandets funktion anges i funktionsfältet med följande koder:
Avslag (TDE)
Godkännande (THY)
Begäran om tilläggsutredning (TLP)
Förvägrande av överlåtelse till förfarandet (TEP)
Ogiltigförklaring (TMI)
Rättelsebeslut (TOI)
Utförselbekräftelse (TPV)



Tullens anmälan (TTI)
Mottagande (TVA)
Överlåtelse till exportförfarandet (TLU)
Fel (TER)

Vid deklarationsförfarandet ska man iaktta de tekniska bestämmelser och anvisningar som fastställts av Tullstyrelsen.

Exportören skickar exportdeklarationsmeddelanden på egen bekostnad och svarar för de kostnader som uppstår av
testning, ibruktagande och underhåll av tullmeddelanden i det datasystem som han eller hon använder.

3. Tulldeklarationer som lämnas in via Tullens Internet-tjänst

Exportören eller dennes ombud kan också lämna in exportdeklarationen som en webbanmälan på Tullens webbplats.
Den som lämnar in deklarationen svarar för de kostnader som webbtrafiken orsakar denne.

Tullstyrelsen ger senare mer detaljerade anvisningar gällande användningen av Tullens Internet-tjänst, bl.a. angående
identifieringen av deklaranten, kommunikationen mellan avsändaren och Tullen samt arkiveringen.

4. Anhängiggörande och delfående av ärende när deklarationer inlämnas i meddelandeform

Exportdeklarationsmeddelandet anses ha kommit till mottagarens kännedom då det har anlänt till mottagarens
datasystem. Om det inte går att fastställa denna tidpunkt, anses meddelandet ha anlänt till mottagaren vid samma
tidpunkt som det skickades.

5. Att skicka ett exportdeklarationsmeddelande

Exportdeklarationsmeddelandet ska skickas i den form som tullmyndigheten föreskrivit. Förmedlandet av uppgifterna till
tullmyndigheten i form av ett exportdeklarationsmeddelande sker på EDI-avsändarens ansvar. EDI-avsändaren ansvarar
också för att de uppgifter som ska vara desamma i den ofullständiga och i den kompletterande deklarationen är
oförändrade.

Exportdeklarationer i meddelandeform handläggs vid den elektroniska förtullningscentralen, som också fastställer
eventuella fortsatta åtgärder.

Den elektroniska förtullningscentralen kan vid behov kräva att uppgifter i exportdeklarationsmeddelandet ges i skriftlig
form eller att de dokument som det hänvisats till i meddelandet visas upp i original. Den elektroniska
förtullningscentralen kan också bestämma att varorna ska granskas samt påföra en felavgift om deklarationen inte
lämnats in inom utsatt tid eller om den är felaktig eller bristfällig.

6. Tillstånd att använda förfarandet

6.1 Allmänt

Det krävs tillstånd att verka som EDI-avsändare. Tillstånd att verka som EDI-avsändare söks hos den elektroniska
förtullningscentralen.

Det krävs inte tillstånd för att lämna in exportdeklarationer via Tullens Internet-tjänst.

6.2 Beslut om status som godkänd EDI-avsändare

Tullmyndigheten kan, på villkor fastställda av tullmyndigheten, godkänna en registrerad exportkunds ansökan om att bli
EDI-avsändare. För att få tillstånd att verka som EDI-avsändare krävs det att testningen gällande meddelandetrafiken
har utförts på ett godtagbart sätt.

Om det görs ändringar i den programvara med vilken företagets exportdeklarationsmeddelanden genereras efter att
testningen av programvaran har godkänts eller om den godkända programvaran byts ut mot en annan, ska avsändaren
kontakta den elektroniska förtullningscentralen. Man får inte lämna in exportdeklarationsmeddelanden som gjorts med
en ändrad eller ny programvara innan tullmyndigheten har godkänt alla testningsmeddelanden som föreskrivits för
kunden.



6.3 Giltighetstiden för tillståndet att verka som EDI-avsändare

Tillståndet att verka som EDI-avsändare gäller tills vidare. Om kunden vill återkalla sitt tillstånd att verka som
EDI-avsändare, måste denne skicka en skriftlig anmälan om ärendet till den elektroniska förtullningscentralen.

7. Arkivering

Det ges en separat föreskrift om arkivering vid exportdeklarering.

8. Besvärsrätt

Man söker ändring i ett beslut som tullmyndigheten har fattat genom en besvärsskrift som riktas till Helsingfors
förvaltningsdomstol men skickas till den elektroniska förtullningscentralen inom tre år efter godkännandet av
exportdeklarationen.

För att besvären ska kunna behandlas bör kunden bifoga originalbeslutet till besväret. Med originalbeslut avses ett beslut
som skrivits ut från EDI-avsändarens eller Tullens system. Om flera exemplar av samma beslut skrivs ut, behandlas varje
utskrift som ett ursprungligt beslut.

9. Påföljder av förseelser

Om företaget bryter mot bestämmelserna i detta beslut eller mot tillståndsvillkoren i EDI-avsändarens tillstånd, kan
tullmyndigheten påföra en felavgift eller återkalla tillståndet att verka som EDI-avsändare för en viss tid eller helt och
hållet.

TVE/JS, 168/010/29.10.2008



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

22.9.08 Autovision Oy 0800394-3T0001 Espoo 3893-5

16.9.08 Centos Central Logistics
Finland

1605586-6T0001 Hamina 9318-7

12.9.08 Core Finland Oy 2082884-1T0001 Kauniainen 5928-7

1.10.08 Kauko East Oy 0970820-8T0001 Vantaa 1035-5

1.10.08 KH Air & Sea Oy 1584858-1T0001 Vantaa 1034-8

29.9.08 Kuljetus M.Parikka 1879099-5T0001 Hartola 5400-7

1.10.08 Panave Turvatiimi Oy 0986535-0T0001 Helsinki 5217-5

10.10. 08 Specialty Minerals Nordic
Oy Ab

0928926-9T0001 Kaarina 3878-6

1.10.08 Suomen Petrooli Oy Finska
Petroleum

0114399-4T0001 Helsinki 2062-8

22.9.08 Suomen Pikaliitin Oy 1013020-4T0001 Helsinki 3998-2

TR/TRH, 169/010/21.10.2008



Tullstyrelsens beslut om ändring av beslutet om att
utvidga ibruktagandet av det datoriserade
transiteringssystemet samt om ändring av beslutet om
tillämpningen av förenklade transiteringsförfaranden

Tullstyrelsen Föreskrift

Dnr Datum

170/010/08 21.10.2008

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, kunder som använder sig av transiteringsförfarandet

Tullstyrelsens beslut om att utvidga ibruktagandet av det datoriserade transiteringssystemet samt om ändring av beslutet
om tillämpningen av förenklade transiteringsförfaranden (dnr: 16/010/05, TMD 35/2005) ändras så att beslutets
giltighetstid förlängs till den 30 juni 2009.

TVE/JR, 170/010/21.10.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
oktober 2008
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 29 – 31 oktober 2008
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 29 – 31 oktober 2008.

Förenta staterna USD 1,2768 

Kanada CAD 1,5988

Norge NOK 8,9435

Island ISK 305,000

Schweiz CHF 1,4911

Japan JPY 125,880

Hongkong HKD 9,7466

Sydafrika ZAR 13,8126

Saudiarabien SAR 4,7654

Kuwait KWD 0,3437

Arabemiraten AED 4,68635

Singapore SGD 1,8941

Iran IRR 12554,0325

Malaysia MYR 4,5541

Kina CNY 8,7770

Thailand THB 43,704



Turkiet TRY 1,9597

Egypten EGP 7,1600

Ryssland RUB 32,1084

Ungern HUF 273,150

Tjeckien CZK 25,1250

Kazakstan KZT 147,660

Polen PLN 3,7190

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 171/010/23.10.2008



Omräkningskurser för valuta i november 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 -
30.11.2008 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 2008.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex.1 EUR=1,2768 USD).

Förenta staterna USD 1,2768

Kanada CAD 1,5988

Storbritannien GBP 0,78415

Sverige SEK 10,0225

Norge NOK 8,9435

Danmark DKK 7,4234

Island ISK 305,000

Schweiz CHF 1,4911

Japan JPY 125,880

Australien AUD 1,8908

Hongkong HKD 9,7466

Sydafrika ZAR 13,8126

Saudiarabien SAR 4,7654

Marocko MAD 10,7732

Kuwait KWD 0,3437

Arabemiraten AED 4,68635



Singapore SGD 1,8941

Indien INR 59,5355

Iran IRR 12554,0325

Malaysia MYR 4,5541

Kina CNY 8,7770

Thailand THB 43,704

Nya Zeeland NZD 2,1389

Tunisien TND 1,727401

Turkiet TRY 1,9597

Egypten EGP 7,1600

Ryssland RUB 32,1084

Ungern HUF 273,150

Tjeckien CZK 25,1250

Kazakstan KZT 147,660

Israel ILS 4,9286

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,7049

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,7190

Slovakien SKK 29,965

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, 172/010/23.10.2008



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Förteckningen över fotnoter

Nya fotnoter

gäller fr.o.m. 1.7.2008:

CD 548
För export erfordras att en exportlicens AGREX uppvisas, som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 376/2008
(EUT L 114). Exportlicens krävs inte för kvantiteter som inte överstiger de kvantiteter som fastställts i bilaga I, del II till
förordning (EG) nr 514/2008, EUT L 150.

TM 645
Tilläggstullar och därmed förknippade garantier gäller inte om följande kvoter beviljas: 09.4410, 09.4411, 09.4412,
09.4420, 09.4421 och 09.4422, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 av den 26 november
2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa
gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött. Om kvoter inte beviljas ska normala tilläggstullar och därmed förknippade
garantier tillämpas.

gäller fr.o.m.26.10.2008:

CD 559
I de fall då transporten av spannmål sker direkt till en destination i gemenskapen och transporten inletts senast den 23
oktober 2008 ska upphävandet av tullar enligt förordning (EG) nr 608/2008 fortsätta att gälla för de berörda
produkternas övergång till fri omsättning.

gäller fr.o.m.1.11.2008:

CD 544
Om produkten står upptagen i bilaga I till förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier måste
ett aktiverat referensnummer deklareras i fält 44 i det administrativa enhetsdokumentet. Tullkontor kan kontrollera
referensnumrets status i EDEXIM-databasen.

CD 552
Alla exporttillstånd som medgetts för 2008 enligt förordning (EG) nr 304/2003 förblir giltiga till och med den 31
december 2008. För dessa tillstånd kommer artikel 17.2 i förordning (EG) nr 689/2008 (referensnummer) inte att
tillämpas i november och december 2008. Till och med den 31 december 2008 får exportören deklarera detta
exporttillstånd giltigt för 2008 i fält 44 i det administrativa enhetsdokumentet.

CD 553
Export är förbjuden för produkterna i bilaga V till förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga
kemikalier.

gäller fr.o.m.1.1.2009:

CD 556
För denna gynnsamma behandling i tullhänseende erfordras att de formaliteter och villkor som fastställs i avsnitt II F i de
inledande bestämmelserna är uppfyllda.

Textändringar

gäller fr.o.m.8.10.2008:

NX 026
För beviljande av bidrag erfordras att de villkor som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 903/09 (EGT nr L
249, 18.09.2008, s. 3) uppfylls. Då tullformaliteterna för export avslutas skall exportören skriftligen intyga att de berörda
produkterna uppfyller dessa villkor.

gäller fr.o.m.1.1.2009:



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 732/2008) importerat i enlighet med artikel 11.5 i rådets förordning (EG) nr 732/2008". 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).

Förfrågningar: Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 eller Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller e-post:
fornamn.efternamn@tulli.fi

MKi/AM, 173/010/27.10.2008



Kommissionens förordning om klassificering av vissa
varor i Taric
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 3 oktober 2008 förordning (EG) nr 977/2008 (EUT nr L
266/2008) om klassificering i Taric-nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 7 oktober
2008. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 27 oktober 2008 eller därefter.

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

RAS/HHS, 174/010/29.10.2008

Bilaga: EUVL L 266, 7.10.2008, s. 9



Tillägg till förklarande anmärkningar i Kombinerade
nomenklaturen (KN)
Kommissionen har publicerat ett meddelande (2008/C 198/01) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 259 av den
11 oktober 2008. Meddelandet innehåller en ändring till de förklarande anmärkningarna i den kombinerade
nomenklaturen (EUT C 133, 30.5.2008, s.1).

RAS/HHS, 175/010/29.10.2008

Bilaga: EUT C 259, 11.10.2008, s.1-4.



Kommissionens förordning om klassificering av vissa
varor i den kombinerade nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 19 september 2008 förordning (EG) nr 1028/2008 (EUT nr L
278/2008) 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 21
oktober 2008. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 10 november 2008 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.

RAS/HHS, 176/010/29.10.2008

Bilaga: EUT L 278, 21.10.2008, s. 4-5



ATA-carnet gäller i Montenegro fr.o.m. 1.12.2008
Enligt den internationella handelskammarens meddelande ansluter Montenegro till ATA-konventionen den 1 december
2008 och blir därmed det 66:e medlemslandet i systemet.

Tullen i Montenegro godkänner ATA-carneter för följande varor:
- utställningsvaror
- yrkesutrustning
- kommersiella varuprover

Transittrafik:
ATA-carnet godkänns i transittrafik.

Obeledsagade försändelser:
ATA-carnet godkänns i posttrafiken och andra obeledsagade försändelser.

Språk som kan användas:
ATA-carnet kan fyllas i på engelska, franska eller montenegrinska.

Tullkontor:
Alla tullkontor i Montenegro är behöriga att godkänna ATA-carneter under tullarnas normala öppettider.

Landskod:
Montenegros landskod enligt ISO-standarden är ME.

Garanterande sammanslutning:
The Chamber of Economy of Montenegro, Podgorica.

JR/HeL, 177/010/29.10.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
november 2008
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 den 5 – 30 november 2008
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 den 5 – 30 november 2008.

Norge NOK 8,4540

Sydafrika ZAR 12,6477

Turkiet TRY 1,7892

Ungern HUF 252,050

Tjeckien CZK 23,5200

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 178/010/30.10.2008



Gemenskapens allmänna preferenssystem (GSP) fr.o.m.
1.1.2009
Tillämpningen av GSP-systemet fortsätter under perioden 1 januari 2009 – 31 december 2011 med stöd av rådets
förordning (EG) nr 732/2008, EUT L 211, 6.8.2008. Information om ändringar som gjorts i systemet har publicerats i
TMD i augusti 2008. Förordningen i fråga har rättats i EUT L 285, 29.10.2008. Korrigeringarna är närmast förbättringar
av språkdräkten och ändringar av produktbeskrivningar. De uttryck som gäller textilier har preciserats (textilmaterial
och textilvaror).

I GSP-förordningen avses med ”avdelning” hela avdelningar i tulltariffen. Som undantag från denna allmänna regel ska
avdelning XI behandlas som två skilda avdelningar:
Avdelning XI a omfattar kapitlen 50 – 60 i tulltariffen, dvs. textilmaterial, t.ex. fiber, garn, tyger och mattor.
Avdelning XI b omfattar kapitlen 61 – 63 i tulltariffen, dvs. textilvaror, t.ex. kläder, tillbehör till kläder och andra
konfektionerade textilvaror.

Bland de produkter som nämns ovan och som har sitt ursprung i Indien är det endast de produkter som hör till
avdelning XI a, dvs. textilmaterial i kapitlen 50-60 i tulltariffen, som inte omfattas av GSP-tullförmånen (gradering).

Textilvaror med ursprung i Indien (avdelning XI b) omfattas alltså av GSP-tullförmånen nu och också fortsättningsvis
från och med den 1 januari 2009.

Produktgrupper där tullförmåner ska återinföras

För vissa produktgrupper återinförs tullförmånerna från och med den 1 januari 2009 enligt land (degradering, se TMD
augusti 2008).

Kommissionen har ändrat sin tolkning av i vilket skede förmånsländernas myndigheter kan bestyrka A-ursprungsintyg
(Form A) för produkter som omfattas av tullförmåner från och med den 1 januari 2009. Enligt den nya tolkningen kan
intyg bestyrkas från och med den dag då förordningen trädde i kraft, dvs. den 26 augusti 2008. Tullförmåner kan beviljas
med stöd av ett sådant "på förhand" bestyrkt intyg då produkten överlåts till fri omsättning i gemenskapen den 1 januari
2009 eller senare.

Produktgrupper som kommer att förlora tullförmåner

De enda produkter som kommer att förlora tullförmåner från och med den 1 januari 2009 är följande produkter
(avdelning XII) med ursprung i Vietnam:
Kapitel 64: Skodon och damasker samt delar till sådana artiklar
Kapitel 65: Huvudbonader och delar till huvudbonader
Kapitel 66: Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar av sådana artiklar
Kapitel 67: Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av
människohår

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 179/010/30.10.2008



Tullkvot – undantag från ursprungsreglerna för garn
med ursprung i Swaziland
För produkter med ursprung i Swaziland beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning
(1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). Från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan tillfälliga
undantag ändå beviljas med stöd av art. 36 i förordningens bilaga II.  Förutsättningen är att undantaget inte medför
allvarlig skada för gemenskapens etablerade näringar.  

Kommissionen har genom sitt beslut av den 27 oktober 2008 (2008/820/EG, EUT L 285, 29.10.2008) beviljat ett
undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna för kärnspinngarn som tillverkats i Swaziland. Undantaget tillämpas
inom en tullkvot på kärnspinngarn som tillhör de varukoder som nämns i bilagan nedan.  Enligt undantaget behöver de
ingredienser som används vid tillverkning av produkterna inte ha ursprung i Swaziland för att produkterna ska anses ha
ursprung i Swaziland.

Undantaget tillämpas på de produkter som anges i bilagan nedan och som importeras från Swaziland till gemenskapen
under perioden den 1 januari 2008 – 31 december 2008. Kvotens totalkvantitet är 1 300 ton.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska ha en hänvisning till beslutet. Med andra ord ska fält 7 i
varucertifikat EUR.1 vara försett med:

"Derogation - Decision 2008/820/EC” 

Beslutet tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2008 tills ett eventuellt regionalt avtal med Swaziland om ekonomiskt
partnerskap (EPA) börjar tillämpas, men dock högst till den 31 december 2008.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att ha en bestämmelse med stöd av vilken Swaziland kan ansöka om
undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna.   

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 180/010/31.10.2008



Ändringar i exportförfaranden fr.o.m. 4.11.2008
Om krav vid ifyllande av SAD-blankett

Samtidigt som den elektroniska deklareringen börjar vid export träder också ändringar som gäller den manuella
deklareringen i kraft.

Anvisningarna för ifyllande av SAD-blanketten har ändrats flera gånger under de senaste åren. De senaste ändringar som
gäller exportdeklarationer träder i kraft den 4 november 2008. Ändringarna finns publicerade i Tullstyrelsens
meddelanden (TMD) nr 142/010/13.10.2008 .

TMD-meddelanden och uppdaterade SAD-ifyllningsanvisningar finns på Tullens webbplats www.tulli.fi/se.

Tullen vill uppmärksamma kunderna på att exportdeklarationerna ska fyllas i enligt de nya anvisningarna. Om
uppgifterna i deklarationerna inte motsvarar de nya kraven kan exportdeklarationerna inte föras in i ELEX-systemet vid
Tullen och varorna kan inte överlåtas till exportförfarandet.

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid angivande av koder, om varukoden för exportvaran eventuellt omfattas av
en exportrestriktion.

Därtill ska man beakta cirkulär nr 182/010/2008 där vissa lättnader beviljas för angivande av s.k. negationskoder.

Också i samband med tullförfaranden med ekonomisk verkan ska närmare uppmärksamhet fästas vid angivande
av dessa förfaranden.

Ett exempel på tullförfarande med ekonomisk verkan:
Förfarandekod 21xx: temporär export av varor för passiv förädling;
Nationell förfarandekod 7UB: förenklat tillståndsförfarande vid export för reparation.

I fält 44 på SAD-blanketten ska följande uppgifter anges med nya koder:

FIXBH Tidsfrist för avslutande av förfarande

FIXBJ Tullkontor där förfarandet avslutas

FIXBN Karaktär av förädlingen av varor eller annan process

FIXBP Förädlade produkter

FIXBQ Föreslagen identifieringsmetod

FIXAA Tullkontor som övervakar förfarandet

Nya utskrifter fr.o.m. 4.11.2008

Nya utskrifter börjar användas vid ECS-export.   Utöver exportföljedokumentet (EAD) skrivs ut ett överlåtelsebeslut till
kunden.  När varan förts ut ur gemenskapens tullområde får kunden ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut i stället för ett
bekräftat exemplar 3 av SAD-blanketten.

Mera information fås av tullkontorens exportansvariga.

AH, 181/010/3.11.2008



Temporär anvisning om angivande av varukoder som
omfattas av exportrestriktioner (s.k. negationskoder)
Enligt cirkulär nr 142/010/2008 ska man för vissa varukoder ange de koder för övervakning av restriktioner som
används i EU:s Taric-system också när exportvaran inte omfattas av den restriktion som övervakas (nedan kallade
negationskoder). Detta krav grundar sig på att vissa varor med dessa varukoder kan omfattas av restriktioner och att det
är tullen som övervakar att exportrestriktionerna följs.

För att minska de problem som detta medför för kunderna beviljar Tullstyrelsen vissa lättnader i fråga om angivande av
negationskoderna.   Nedan beskrivs i korthet hur dessa koder ska anges.

1. Deklarering med SAD-blankett/ECS-export

Negationskoderna Y900-912 ska anges enligt cirkulär 142/010/2008.

2. Deklarering med SAD-blankett/annan än ECS-export

Negationskoderna Y900-912 behöver inte anges enligt cirkulär 142/010/2008.

3. Export som deklareras elektroniskt

Negationskoderna Y900-912 ska anges enligt cirkulär 142/010/2008.

Giltighetstid

Denna anvisning kan iakttas vid deklarering med SAD-blankett högst till och med den 30 juni 2009.  Om man övergår till
elektronisk deklarering före detta datum ska man genast börja ange negationskoderna enligt punkt 3.

Anvisningar om deklarationsskyldigheten i TMD 59/2007

Skillnaden mellan ECS-export och annan export beskrivs i TMD nr 59/2007.

Datainnehållet i ett hemförtullningsdokument av gammal modell berörs över huvudtaget inte av samma kodkrav som
SAD-blanketten när normalförfarandet används, och därför behöver negationskoderna inte anges. Detta förfarande
gäller tills hemförtullaren övergår till elektronisk deklarering och högst till den 30 juni 2009. Också detta beskrivs i TMD
nr 59/2007.

AH, 182/010/3.11.2008





Avtal med Kroatien
I stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EG och Kroatien har ändringar gjorts genom ett protokoll som bifogats till
avtalet (EUT L 286, 29.10.2008). Protokollet tillämpas fr.o.m. den 1 augusti 2007. Protokollet har gjorts med beaktande
av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU. Samtidigt har avtalets protokoll om ursprungsreglerna ersatts med ett
helt nytt protokoll nr 4.

Produktomfattningarna och tullmedgivandena för jordbruksprodukter, fiskeriprodukter, bearbetade jordbruksprodukter
och vin har ändrats något.

Ursprungsreglerna

De varukodsspecifika ursprungsreglerna i bilaga II till avtalets protokoll 4 har ändrats med beaktande av de ändringar i
HS-nomenklaturen som trädde i kraft i början av år 2007.

Bokföringsmässig uppdelning

I avtalets ursprungsregler har en bestämmelse om bokföringsmässig uppdelning lagts till. Tillämpningen av förfarandet
förutsätter skriftligt tillstånd av tulldistriktet.

I bestämmelsen om förbud mot tullrestitution har de undantag som beviljats Kroatien strukits, eftersom tidsfristen för
undantagen redan gått ut. Förbudet mot tullrestitution är nu alltså totalt.

Utvidgat kumulationsområde gäller inte Kroatien

Produkter med ursprung i gemenskapen resp. Kroatien omfattas av bilateral kumulation i gemenskapen och Kroatien.

I det nya protokollet om ursprungsreglerna i avtalet med Kroatien ingår inga bestämmelser om utvidgad kumulation
(diagonal kumulation). Bestämmelserna om denna utvidgade kumulation ingår redan i de reviderade protokollen om
ursprungsreglerna i avtalen med Makedonien, Montenegro samt Bosnien och Hercegovina. Den utvidgade
kumulationen tillämpas dock ännu inte.

Avsikten var att skapa ett utvidgat kumulationsområde som utöver material med ursprung i gemenskapen resp. Kroatien
också skulle omfatta material med ursprung i de länder och territorier som deltar i EU:s stabiliserings- och
associeringsprocess samt material med ursprung i Turkiet. Men det utvidgade kumulationsområdet förutsätter dock att
alla länder inom området har sinsemellan likadana ursprungsregler.

Kroatien har till skillnad från andra länder inom området inte godkänt vissa begränsande ändringar som föreslagits i
protokollet om ursprungsreglerna. Dessa ändringar skulle gälla socker och produkter som innehåller rikligt med socker.
Med andra ord har Kroatien inte godkänt att blandning av socker läggs till bland otillräckliga bearbetnings- eller
behandlingsåtgärder (art. 7.m). Kroatien har inte heller godkänt att den utvidgade kumulationen inte skulle omfatta
separat nämnda produkter innehållande rikligt med socker (bilaga V till andra länders protokoll om ursprungsreglerna).

Denna kumulationsbegränsning gällande produkter som innehåller socker har som avsikt att hindra att de egentliga
sockerkvoterna kringgås. Kvoterna för socker med varukod 1701 och 1702 kan kringgås genom import från länderna i
Balkan till gemenskapen av sådana produkter innehållande mycket socker som omfattas av andra varukoder.

Länderna som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen är Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien,
Makedonien, Montenegro samt Serbien, inkl. Kosovo.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 183/010/4.11.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
november 2008
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 den 12 – 30 november
2008 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 den 12 – 30 november 2008.

Kanada CAD 1,4708

Polen PLN 3,4575

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

RV/PKK, 184/010/6.11.2008



Antidumpningsåtgärder
Ändring (gällande företag) av antidumpningstull vid import av malaysiskt polyetentereftalat

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1082/2008 (EUT nr L 296, 5.11.2008) har en översyn inletts vid import av
polyetentereftalat (KN-nummer 3907 60 20) med ursprung i Malaysia gällande en ny exportör, företaget Eastman
Chemical (Malaysia) SDN.BHD (Taric-tilläggsnummer A 898). Antidumpningstullen på polyetentereftalat som
tillverkats och för export till gemenskapen sålts av företaget i fråga har upphävts. Tullmyndigheterna skall i nio
månaders tid vidta behövliga registreringsåtgärder.

Rättelse

Den preliminära antidumpningstullen på beredda och konserverade citrusfrukter med ursprung i Kina gäller också
produkter som förtullas med KN-nummer 2008 30 55 och 2008 30 75 (se TMD nr 110/010/2008).

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av etanolamin (KN-nummer ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 och 2922 13 10) med ursprung i Amerikas
förenta stater har en översyn gällande eventuella fortsatta antidumpningsåtgärder inletts (EUT nr C 270, 25.10.2008).

- Vid import av furfurylalkohol (KN-nummer ex 2932 13 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn
gällande eventuella fortsatta antidumpningsåtgärder inletts (EUT nr C 275, 30.10.2008).

- Vid import av svetsade rör och ihåliga profiler (KN-nummer 7306 61 92 och 7306 61 99) med ursprung i Turkiet,
Ukraina och Vitryssland har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts (EUT nr C 290, 13.11.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 185/010/14.11.2008



Anteckningarna på import- och exporttillstånd för
narkotika
I narkotikalagen 373/2008 och i statsrådets förordning om kontroll av narkotika 548/2008, vilka trädde i kraft den 1
september 2008, föreskrivs om vilka anteckningar som ska göras i import- och exporttillstånden för narkotika. Kraven
gällande anteckningarna har inte ändrats, men de har preciserats.

Importtillstånd

Enligt 13 § i narkotikalagen (373/2008) ska tillståndshavaren underrätta tullmyndigheten om att narkotikan anlänt till
landet och visa upp ett importintyg för myndigheten. Detta gäller såväl import från ett tredje land som import från ett
EU-land. Tullmyndigheten gör nödvändiga anteckningar på intyget och vid behov bifogar andra utredningar i anslutning
till förtullningen.

Importören ska se till att importtillstånden tillställs närmaste tullkontor för anteckningar.  Varorna ska då vara
tillgängliga för Tullens kontroll t.ex. hos importören, dvs. de får inte ha distribuerats vidare.  Utöver importtillståndet ska
också fakturan och fraktsedeln visas upp för Tullen. Tullmyndigheten ska förse det av Läkemedelsverket utfärdade
importintyget med nummer för den fraktsedel eller handelsfaktura som gäller försändelsen samt med tulltjänstemannens
namnteckning, namnförtydligande, datum och tullkontorets stämpel. Därefter ska tillståndshavaren återsända
importintyget till Läkemedelsverket.

Exporttillstånd

Enligt 14 § i narkotikalagen (373/2008) ska tillståndshavaren underrätta tullmyndigheten om att narkotikan förts ut ur
landet och visa upp ett exportintyg för myndigheten. Detta gäller såväl export till ett tredje land som export till ett
EU-land. Tullmyndigheten gör nödvändiga anteckningar på intyget och vid behov bifogar andra utredningar i anslutning
till förtullningen.

Exportören ska se till att exporttillstånden tillställs närmaste tullkontor för anteckningar. Varorna ska då vara tillgängliga
för Tullens kontroll, dvs. de får inte ha lämnat landet. Utöver exporttillståndet ska också fakturan och fraktsedeln visas
upp för Tullen. Tullmyndigheten ska förse det av Läkemedelsverket utfärdade exportintyget med nummer för den
fraktsedel eller handelsfaktura som gäller försändelsen samt med tulltjänstemannens namnteckning, namnförtydligande,
datum och tullkontorets stämpel. Därefter ska tillståndshavaren återsända exportintyget till Läkemedelsverket.

JL/AIP, 186/010/7.11.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
november 2008
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 den 19 – 30 november
2008 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 den 19 – 30 november 2008.

Island ISK 202,000

Turkiet TRY 1,9101

Ungern HUF 267,000

Tjeckien CZK 25,055

Polen PLN 3,7058

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 187/010/13.11.2008



Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i november
2008
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 2008, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta
för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i september 2008 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 5,02 %

Danmark 5,42 %

Sverige 5,33 %

Storbritannien 5,91 %

Lettland 6,35 %

Litauen 5,80 %

Polen 6,56 %

Slovakien 4,25 %

Tjeckien 3,81 %

Ungern 8,62 %

Estland 6,34 %

Bulgarien 7,32 %

Rumänien 13,00  %

MJK/PKK, 160/010/9.10.2008



Finlands Banks meddelande om referensränta
(447/2008)
Finlands Bank meddelade den 24 juni 2008 med stöd av 12 a § i räntelagen den referensränta och dröjsmålsränta som
avses i direktivet om betalningsförseningar. 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. -
31.12.2008. Denna referensränta tillämpas således inom beskattningen under kalenderåret 2009, vilket gör att
skattetillägget och förseningsräntan då är 11,5 % och återbäringsräntan och återkravsräntan 2,5 %.

RV/NK/JNH, 189/010/17.11.2008



Antidumpningsåtgärder
Preliminär antidumpningstull vid import av viss tråd och vissa linor för för- och efterspänning
med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1129/2008 (EUT nr L 306, 15.11.2008) har preliminära antidumpningstullar
införts vid import av  viss tråd och vissa linor för för- och efterspänning med Taric-nummer 7217 10 90 10, 7217 20 90
10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 och 7312 10 69 91.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 16 november 2008 och är följande:

Företag Tull % Taric-tilläggsnr

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao 2,1 A899

Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd, Liaoyang 23,7 A900

Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd, Wuxi 30,8 A901

Alla andra företag 52,2 A999

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära
tullen.  Förordningen tillämpas i sex månader.

Preliminär antidumpningstull vid import av vissa stearin-, paraffin- och vaxljus samt liknande
produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1130/2008 (EUT nr L 306, 15.11.2008) har preliminära antidumpningstullar
införts vid import av vissa ljus med Taric-nummer 3406 00 11 90, 3406 00 19 90 och 3406 00 90 90.

De preliminära antidumpningstullarna gäller inte gravljus eller andra utomhusljus. Med dessa avses stearin-, paraffin-
och vaxljus samt liknande produkter med minst en av följande egenskaper:
a) deras brännbara ämne innehåller mer än 500 ppm toluen.
b) deras brännbara ämne innehåller mer än 100 ppm bensen.
c) de har en veke med en diameter på minst 5 mm.
d) de är individuellt förpackade i en plastbehållare med lodräta sidor som är minst 5 cm höga.

OBS! Importören ska utöver andra mängduppgifter också ange mängden brännbart ämne i ljuset med mängdenheten
TNE och med mängdenhetens kvalificerare J (TNEJ).

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 16 november 2008 och är följande:

Företag Tull (euro per ton
brännbart ämne)

Taric-
tilläggsnr

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd. 593,17 A910

Dalian Bright Wax Co., Ltd. 81,87 A911

Dalian Talent Gift Co., Ltd. 375,90 A912



Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd. 202,60 A913

Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd. 0 A914

Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd. 0 A915

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd. 0 A916

Företag som förtecknas i bilagan nedan 396,93 A917

Alla andra företag 671,41 A999

I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas
därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93
ska antidumpningstullbeloppet, beräknat på grundval av de tullsatser som fastställs ovan, minskas med en procentsats
motsvarande fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära tullen.
 Förordningen tillämpas i sex månader.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 190/010/19.11.2008

BILAGA

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare i Kina som inte ingick i urvalet
Taric-tilläggsnummer A917

Företag Stad

Beijing Candleman Candle Co., Ltd. Beijing

Cixi Shares Arts & Crafts Co., Ltd. Cixi

Dalian All Bright Arts & Crafts Co., Ltd. Dalian

Dalian Aroma Article Co., Ltd. Dalian

Dalian Glory Arts & crafts Co., Ltd. Dalian

Dandong Kaida Arts & crafts Co., Ltd. Dandong

Dehua Fudong Porcelain Co., Ltd. Dehua

Dongguan Xunrong Wax Industry Co., Ltd. Dongguan



Xin Lian Candle Arts & Crafts Factory Zhongshan

Fushun Hongxu Wax Co., Ltd. Fushun

Fushun Pingtian Wax Products Co., Ltd. Fushun

Future International (Gift) Co., Ltd. Taizhou

Greenbay Craft (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai

Horsten Xi'an Innovation Co., Ltd. Xian

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd. Taicang

Ningbo Hengyu Artware Co., Ltd. Ningbo

Ningbo Junee Gifts Designers & Manufacturers Co., Ltd Ningbo

Qingdao Allite Radiance Candle Co., Ltd. Qingdao

Shanghai Changran Industrial & Trade Co., Ltd. Shanghai

Shanghai Daisy Gifts Manufacture Co., Ltd. Shanghai

Shanghai EGFA International Trading Co., Ltd. Shanghai

Shanghai Huge Scents Factory Shanghai

Shanghai Kongde Arts & Crafts Co., Ltd. Shanghai

Shenyang Shengwang Candle Co., Ltd. Shenyang

Shenyang Shenjie Candle Co., Ltd. Shenyang

Taizhou Dazhan Arts & Crafts Co., Ltd. Taizhou

Zheijang Hong Mao Household Co., Ltd. Taizhou

Zheijang Neeo Home Decoration Co., Ltd. Taizhou

Zheijang Ruyi Industry Co., Ltd. Taizhou



Zheijang Zhaoyuan Industry Co., Ltd. Taizhou

Zhejiang Aishen Candle Arts & Crafts Co., Ltd. Jiaxing

Zhongshan Zhongnam Candle Manufacturer Co., Ltd. Zhongshan



Ändringar i tullfrihetsförordningens bestämmelser
gällande resandeinförsel och försändelser av ringa värde
samt ändringar i nationella beskattningslagar och
tullagen 1.12.2008
Enligt artikel 45 i tullfrihetsförordningen som träder i kraft den 1 december 2008 ska varor som ingår i det personliga
bagaget hos resande från tredjeländer inte beläggas med importtull, om sådan import är befriad från mervärdesskatt i
enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning antagen i enlighet med rådets direktiv 2007/74/EG (det s.k.
resgodsdirektivet) av den 20 december 2007 om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av
resande från tredjeländer. Med resgodsdirektivet förenhetligas lagstiftningen gällande befrielse från mervärdesskatt och
accis på varor som förs in av resande som kommer från ett område utanför Europeiska gemenskapen.

Till riksdagen har överlämnats regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser som gäller befrielse
från mervärdesskatt och accis på och tullfrihet för hemkomstgåvor (RP 145/2008 rd). Förordningsändringarna gällande
resandeinförsel, försändelser av ringa värde och gåvoförsändelser träder i kraft den 1 december 2008. Ändringar görs i
mervärdesskattelagen (1501/1993), lagen om påförande av accis (1469/1994), lagen om ändring av lagen om undantag
för landskapet Åland i fråga om mervärdes- och accisbeskattningslagstiftningen (1266/1996) samt i tullagen
(1466/1994). Samtliga ändringar gäller resandeinförsel och varuförsändelser från utanför EU.

Ändringar gällande resandeinförsel

Resanden får som sitt personliga resgods tullfritt och skattefritt föra in varor vars import inte är av kommersiell natur.

Som personligt resgods betraktas resgods som resanden kan visa upp för tullmyndigheten vid sin ankomst till Finland.
Som personligt resgods betraktas också resgods som resanden kan visa upp för tullmyndigheten först vid en senare
tidpunkt, om resanden lägger fram en redogörelse för att det företag som ansvarar för transporten vid resandens avresa
registrerat dessa varor som medföljande resgods.

Införseln anses inte vara av kommersiell natur, om införseln är av tillfällig natur och om införseln enbart inbegriper varor
som är avsedda för resandens eller hans eller hennes familjs personliga bruk eller varor som är avsedda som gåvor.
Därtill ska varorna till art och kvantitet vara sådana att de inte kan betraktas som varor som förs in för kommersiella
ändamål.

Maximigränser för resandeinförsel

Från och med början av december får resande mervärdesskatte- och accisfritt föra in 4 liter icke-mousserande viner och
16 liter öl. En resande får dessutom tullfritt och skattefritt föra in 1 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt
som överstiger 22 volymprocent eller alternativt 2 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 22
volymprocent.

Värdet på införd öl räknas inte längre enligt beloppsbegränsningar för skatte- och tullfrihet utan nu tillämpas endast en
kvantitativ begränsning på 16 liter öl.

Alkohol eller alkoholdrycker med olika alkoholhalter får införas samtidigt och gränsen för den kvantitativa
begränsningen är proportionell. När alkoholdrycker som hör till olika kategorier av alkoholdrycker införs, får de
sammanlagda procentandelarna för de enskilda ransonerna inte överstiga 100 procent. Exempel: Om en resande för in
en halv liter av en alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent och en liter av en alkoholdryck
med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent, dvs. endast hälften av den maximala mängden för vardera sorten, är
summan av procentandelarna 100 procent, och införseln är således tull- och skattefri. Detta gäller inte för
icke-mousserande viner, och inte heller för öl.

Från och med den 1 december 2008 får tobaksprodukter föras in tullfritt samt mervärdesskatte- och accisfritt högst
följande mängder: 200 cigaretter, 100 cigariller, 50 cigarrer eller 250 gram pip- och cigarettobak. Som cigariller betraktas
cigarrer som väger högst 3 gram styck.

En resande får föra in flera än en av de ovan nämnda tobaksprodukterna skattefritt, om de procentuella andelarna av de



skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100. En resande får t.ex. föra in 100 cigaretter och 50
cigariller tull- och skattefritt. Personer under 18 år får inte införa tobaksprodukter skattefritt.

De ikraftvarande kvantitativa begränsningarna av tull- och/eller mervärdesskattefrihet vad gäller resandeinförsel av
parfym, eau de toilette, te och kaffe slopas.

Bränsle högst 10 liter

Det bränsle som finns i ett motordrivet transportmedels sedvanliga bränsletank och högst tio liter bränsle som
transporteras med ett sådant transportmedel i en bärbar tank får föras in accisfritt. Bestämmelsen tillämpas också på
fartyg. Transportmedlet ska anlända till Finland med egen motorkraft. Bestämmelserna gällande tullfrihet ändras inte
vad angår detta; motsvarande gränser tillämpas därmed endast på bränslen i motordrivna marktransportmedel.

Värdegränser för resandeinförsel

För andra än ovan nämnda varor är tull- och skattefrihetens maximigräns 300 eller 430 euro. Utöver produkter som
omfattas av kvantitativa begränsningar, får flyg- och sjöresenärer införa produkter tull- och skattefritt till ett värde av
högst 430 euro. Maximigränsen för resande i annan trafik är 300 euro.

När en resande anländer med ett luftfartyg eller fartyg som är i nöjesbruk tillämpas dock maximigränsen på 300 euro. Ett
luftfartyg eller fartyg anses vara i nöjesbruk när dess ägare eller innehavare använder det för andra än kommersiella
ändamål. Med kommersiella ändamål avses i synnerhet sådan varu- eller persontransport eller sådant utförande av
tjänster som sker mot vederlag eller för myndighetsändamål. 

I de värden som anges ovan inkluderas inte värdet på personligt resgods som resanden tillfälligt för in, personligt resgods
som resanden återinför efter en tillfällig utförsel och inte heller läkemedel som behövs för resandens personliga bruk.

Värdet på en enskild vara kan inte delas upp i en skattefri och en skattebelagd del, om värdet på de varor som förs in
överstiger det ovan nämnda värdet.

Varor som förs in av personal på ett transportmedel i yrkesmässig internationell trafik

Den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför
gemenskapen får från sina arbetsresor under en kalendermånad tull- och skattefritt föra in samma mängd varor som en
resande får föra in på en gång. Den som hör till personalen på ett transportmedel i landtrafik får dock under en
kalendermånad föra in produkter tull- och skattefritt till ett värde av högst 300 euro, utöver produkter som omfattas av
kvantitativa begränsningar.

En förutsättning för skattefrihet är att den som för in varorna antecknar varorna i en förtullningsbok i samband med
införseln. Tullstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om utfärdandet av en förtullningsbok och dess form och innehåll.

Försändelser av ringa värde

Genom ändringen av tullfrihetsförordningen höjs värdegränsen för tullfria varuförsändelser av ringa värde från 22 till
150 euro. Enligt mervärdesskattelagens nya bestämmelse förblir motsvarande värdegräns på skattefriheten oförändrad,
dvs. försändelsens värde får vara högst 22 euro för att skattefrihet kan beviljas. Dessa värdegränser för tull- och
skattefrihet tillämpas inte på införseln av tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker och parfymer.

Gåvoförsändelser

Det kommer inte att ske några ändringar gällande tullfriheten av gåvoförsändelser som en privatperson skickat från en
plats utanför gemenskapen till en annan privatperson i gemenskapens tullområde. I enlighet med de ändrade
bestämmelserna uppbärs det dock alltid mervärdesskatt och accis på gåvoförsändelser som innehåller cigaretter,
cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol och alkoholdrycker, och på dessa tillämpas inte de i
tullfrihetsförordningen för tullfrihet fastställda kvantitativa maximigränserna och värdegränsen på 45 euro. I
mervärdesskattelagen fortsätter de nuvarande värdegränserna att gälla för kaffe (500 g), kaffeextrakt eller kaffeessens
(200 g), te (100 g) och teextrakt eller teessens (40 g).

Åland



På grund av de kommande ändringarna i mervärdesskattelagen, har lagen om ändring av lagen om undantag för
landskapet Åland i fråga om mervärdes- och accisbeskattningslagstiftningen (nedan speciallagen) reviderats. Den
försäljning av varor som avses i 12 § 2 mom. 1 punkten i speciallagen omfattas i fortsättningen av de ovan beskrivna
nya maximigränserna för skattefrihet gällande tobaksprodukter, alkohol och alkoholdrycker, med undantaget att
maximigränsen för den skattefria försäljningen av öl förblir två liter per resande. Eftersom kvantitativa begränsningar för
te, kaffe, parfym och eau de toilette inte längre ingår i mervärdesskattelagen, begränsas skattefriheten inte längre i
kvantitativt hänseende för dessa produkter när det gäller försäljning på fartyg.

Lagändringarna träder i kraft den 1 december 2008.

Mera information ges av Tuula Nummela och Katja Viertävä vid Tullstyrelsens beskattningsavdelning.

RV/TNu/KVR, 191/010/20.11.2008



Varubeskrivningar i summariska införsel- och
utförseldeklarationer, summariska deklarationer för
tillfällig lagring samt i tulldeklarationer fr.o.m. 1.7.2009
1 Summariska införsel- och utförseldeklarationer

I bilaga 30 a, som lagts till i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen genom förordning (EG) nr 1875/2006, föreskrivs
att varubeskrivningen i summariska införsel- och utförseldeklarationer ska vara en beskrivning på ett enkelt språk som är
tillräckligt exakt för att tullmyndigheterna skall kunna identifiera varorna. Allmänna ord, som ”samlastning”, ”allmän
last” eller ”delar”, godtas inte. EU-kommissionen offentliggör en förteckning över sådana allmänna termer.
Varubeskrivning behöver inte anges som s.k. säkerhetsuppgift, om varukoden angetts med minst fyra siffrors
noggrannhet.

Detta krav kommer av att tullmyndigheten måste kunna basera sina riskanalyser på adekvata varubeskrivningar då
varukoden inte angetts i den summariska införsel- eller utförseldeklarationen. En alltför vag beskrivning gör det inte
möjligt att identifiera varupartier, vilket kan innebära risker för gemenskapen och dess invånare. Detta kan leda till
onödiga och kostsamma problem i leveranskedjan, såsom fysiska undersökningar av de aktuella varorna för att fastställa
deras verkliga natur.

En alltför vag varubeskrivning hindrar en riskanalys inte bara på summariska införsel- och utförseldeklarationer utan
också på summariska deklarationer.

Förteckningen nedan är inte uttömmande, utan syftar till att tillhandahålla exempel på godtagbara formuleringar som är
avsedda som riktlinjer. Förteckningen är till sin natur dynamisk. I det dagliga arbetet kommer nya icke-godtagbara
termer att fastställas och de kommer därför att läggas till i förteckningen med tiden. Förteckningen kommer att
uppdateras av kommissionen i samordning med medlemsstaterna.

Förteckningen upprättas på gemenskapens alla officiella språk och offentliggörs på generaldirektoratet Skatter och tullar
TAXUD:s webbplats.  Den nuvarande versionen finns på adressen: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs
/policy_issues/customs_security/index_en.htm
(”guidelines on acceptable goods description”).

2 Summarisk deklaration för tillfällig lagring

För varor som lossas från transportmedel som kommit till gemenskapens tullområde avges en deklaration för tillfällig
lagring. För dessa varor ska tillräckliga uppgifter lämnas för att de ska kunna identifieras.  Kraven gällande
varubeskrivningen i summariska deklarationer är enhetliga med kraven gällande varubeskrivningen i summariska
införsel- och utförseldeklarationer. Den summariska deklarationen för tillfällig lagring motsvarar den nuvarande
summariska deklarationen.

3 Tulldeklarationer

Observera särskilt att de givna exemplen på godtagbara termer i regel inte räcker till som sådan varubeskrivning som
avses i ifyllningsanvisningarna för tulldeklarationen (SAD-blankett eller motsvarande elektroniskt meddelande), dvs.
sedvanlig handelsbenämning; tillräckligt noggrann beskrivning för att varorna ska gå att identifiera och klassificera.

4 Tillåtna språk i deklarationer

I tulldeklarationer och summariska deklarationer som lämnas till tullen i Finland är det alltid tillåtet att använda finska
eller svenska.  I nedan nämnda fall kan också andra språk tillåtas. När något annat språk än finska eller svenska används
kan tullmyndigheten vid behov kräva översättning.

4.1 Tulldeklarationer i dokumentform

När administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) används och när ifyllningen påbörjats i exportlandet, godkänns att
landets officiella språk använts i deklarationen. När ifyllningen fortsätter i Finland, ska finska eller svenska användas.



Därtill kan man i SAD-blanketten ange varubeskrivningen på engelska, när det inte är fråga om export av
exportbidragsberättigade jordbruksprodukter eller om export som kräver exportlicens (FEOGA).

I fråga om andra administrativa eller kommersiella handlingar iakttas tulldistriktens anvisningar om det språk som ska
användas för alla uppgifters del. 

4.2 Elektroniska tulldeklarationer

I elektroniska tulldeklarationer (EDI-meddelanden, webbdeklarationer) är det utöver finska och svenska tillåtet att
använda engelska vid angivande av varubeskrivning:

elektroniska exportdeklarationer, utom vid export av exportbidragsberättigade jordbruksprodukter eller vid export
som kräver exportlicens (FEOGA).

fr.o.m. den 1 december 2008 i alla andra elektroniska tulldeklarationer.

I elektroniska deklarationer används i fråga om andra uppgifter (t.ex. text för särskilda upplysningar) tills vidare bara
svenska eller finska. 

4.3 Summariska införsel- och utförseldeklarationer och summariska deklarationer för tillfällig lagring i dokumentform och i elektronisk
form

I summariska deklarationer är det utöver finska och svenska tillåtet att använda engelska vid angivande av
varubeskrivning.  I fråga om andra uppgifter används tills vidare bara svenska eller finska.

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga.

JR/VHM, 192/010/18.11.2008

BILAGA

Förteckning med exempel på godtagbara och icke-godtagbara varubeskrivningar

I förteckningen finns riktgivande exempel på termer vars användning är eller inte är acceptabelt i adekvata riskanalyser
med anslutning till säkerhet.

Svenskspråkig version

Icke-godtagbara Godtagbara

Jordbruksprodukter Apelsiner, fisk, ris, bröd

Hjälpsändningar Filtar, läkemedel

Djur Hästar, fjäderfä, nötkreatur

Kläder Herrskjortor, damunderkläder, undertröjor för flickor, pojkjackor

Hushållsapparater Kylskåp, spis, mikrovågsugn, kaffebryggare

Bildelar Bilbromsar, vindrutor för bilar

Kapsyler Kapsyler av plast



Kemikalier, farliga Det faktiska kemiska namnet (ej märkesnamn)

Kemikalier, ofarliga Det faktiska kemiska namnet (ej märkesnamn)

Rengöringsprodukter Rengöringsmedel

Samlastning (Se andra specifika exempel i tabellen)

Undervisningsmaterial Pennor, interaktiva skrivtavlor, böcker

Elektronik Datorer, TV-apparater, CD-spelare, bärbara musikspelare, bandspelare,
mobiltelefoner, bildskärmar, skrivare

Utrustning Utrustning för oljekällor, utrustning för fjäderfä

FAK, Freight All Kinds
(All sorts frakt)

(Se andra specifika exempel i tabellen)

Livsmedel Drycker (Se andra exempel under ”Jordbruksprodukter”)

Allmän last (Se andra specifika exempel i tabellen)

Presenter Dockor, fjärrstyrda bilar

Hushållsartiklar Tallrikar, fat, bordsartiklar (se även exempel under ”Hushållsapparater”)

Industriprodukter (Se exempel under ”Elektronik”)

Järn och stål Järnrör, stålrör, byggmaterial av järn, byggmaterial av stål

IT-produkter (Se exempel under ”Elektronik”)

Lädervaror Sadlar, läderhandväskor, läderjackor

Maskindelar Pumpar, packningar, motorer

Maskinutrustning Metallbearbetningsmaskiner, maskiner för cigarettillverkning, symaskiner,
tryckpressar

Maskiner (Se exempel under ”Maskinutrustning”)

Olja Mineralolja, växtolja



Malm Järnmalm, kopparmalm

Delar (Se exempel under ”Maskindelar”)

Personliga effekter (Se andra specifika exempel i tabellen)

Rör Plaströr, stålrör, kopparrör

Växter Tulpaner

Plastvaror Köksutrustning av plast, husgeråd av plast

Polyuretan Polyuretantråd, medicinska handskar av polyuretan

Drivmedel (Se exempel under ”Kemikalier”)

Gummivaror Gummislangar, transportband av gummi

Stänger Svetsstavar, bränslestavar, kopparstänger

Said to Contain
(uppges innehålla)

(Se andra specifika exempel i tabellen)

Hygienartiklar Handdukar, hinkar, rengöringsmedel, tandborstar

Skrot, avfall Plastskrot, skumgummiavfall, järnskrot

Reservdelar (Se exempel under ”Maskindelar”)

Textilier Linnetyg, t-tröjor (se också exempel under ”Kläder”)

Verktyg och redskap Handverktyg, elektriska verktyg

Leksaker (Se exempel under ”Presenter”)

Diverse (Se andra specifika exempel i tabellen)

Fordon Båtar, bilar, cyklar

Vapen Dolkar, kulsprutor

Metalltråd Järn- och ståltråd, koppartråd



Trävaror Trämöbler, köksredskap av trä

Finskspråkig version

Luettelo tavaran kuvauksiin liittyvistä hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä käsitteistä

Ei-hyväksyttävät käsitteet Hyväksyttävät käsitteet

Aseita Tikareja, konekiväärejä

Autonosia Auton jarruja, auton tuulilasi

Avustuslähetyksiä Huopia, lääkkeitä

Elektroniikkalaitteita Tietokoneita, televisioita, CD-soittimia, korvalappustereoita, nauhureita,
matkapuhelimia, monitoreja, tulostimia

Elintarvikkeita Juomia (ks. muut esimerkit kohdassa ”Maataloustuotteita”)

Eläimiä Hevosia, siipikarjaa, nautaeläimiä

Erinäisiä tuotteita (Ks. taulukon muut erityiset esimerkit)

Henkilökohtaisia tavaroita (Ks. taulukon muut erityiset esimerkit)

Hygieniatavaroita Pyyhkeitä, sankoja, pesuaineita, hammasharjoja

Kasveja Tulppaaneja

Kemikaaleja, vaarallisia Kemikaalin tosiasiallinen nimi (ei tuotemerkki)

Kemikaaleja, vaarattomia Kemikaalin tosiasiallinen nimi (ei tuotemerkki)

Kodinkoneita Jääkaappi, liesi, mikroaaltouuneja, kahvinkeittimiä

Koneiden osia Pumppuja, tiivisteitä, moottoreita

Koneita (Ks. esimerkit kohdassa ”Koneita ja laitteita”)

Koneita ja laitteita Metallintyöstökoneita, savukekoneita, ompelukoneita, painokoneita

Korkkeja Muovikorkkeja



Kulkuneuvoja Aluksia, autoja, polkupyöriä

Kumitavaroita Kumiletkuja, kumisia kuljetushihnoja

Lahjatavaroita Nukkeja, kauko-ohjattavia autoja

Laitteita Öljynporauslaitteita, siipikarjanhoitolaitteita

Lankoja Rauta- ja teräslankaa, kuparilankaa

Leluja (Ks. esimerkit kohdassa ”Lahjatavaroita”)

Maataloustuotteita Appelsiineja, kalaa, riisiä, leipää

Malmia Rautamalmia, kuparimalmia

Muovitavaroita Muovisia keittiötavaroita, muovisia taloustavaroita

Nahkatavaroita Satuloita, nahkaisia käsilaukkuja, nahkatakkeja

Opetustavaroita Lyijykyniä, interaktiivisia esitystauluja (smart board), kirjoja

Osia (Ks. esimerkit kohdassa ”Koneiden osia”)

Polyuretaania Polyuretaanilankoja, polyuretaanista valmistettuja lääketieteellisiä
hansikkaita

Ponneainetta (Ks. esimerkit kohdassa ”Kemikaaleja”)

Puhdistustuotteita Puhdistusaineita

Puikkoja Hitsauspuikkoja, polttoainesauvoja, kuparisauvoja

Puisia tavaroita Puuhuonekaluja, puisia keittiötavaroita

Putkia Muoviputkia, teräsputkia, kupariputkia

Rautaa ja terästä Rautaputkia, teräsputkia, raudasta valmistettuja rakennusmateriaaleja,
teräksestä valmistettuja rakennusmateriaaleja

Romua Muoviromua, vaahtojätettä, rautaromua



Sanotaan sisältävän (Ks. taulukon muut erityiset esimerkit)

Sekalaista lastia (Ks. taulukon muut erityiset esimerkit)

Taloustarvikkeita Lautasia, astioita, pöytäesineitä (ks. myös esimerkit kohdassa
”Kodinkoneita”)

Tekstiilejä Pellavakangasta, T-paitoja (ks. myös esimerkit kohdassa ”Vaatteita”)

Teollisuustuotteita (Ks. esimerkit kohdassa ”Elektroniikkalaitteita”)

Tietotekniikkatavaroita (Ks. esimerkit kohdassa ”Elektroniikkalaitteita”)

Työkaluja Käsityökaluja, sähkökäyttöisiä työkaluja

Vaatteita Miesten paitoja, alusvaatteita, tyttöjen aluspaitoja, poikien takkeja

Varaosia (Ks. esimerkit kohdassa ”Koneiden osia”)

Yhdistettyjä tavaroita (Ks. taulukon muut erityiset esimerkit)

Yleistä rahtia (Ks. taulukon muut erityiset esimerkit)

Öljyä Kivennäisöljyä, kasviöljyä

Engelskspråkig version

List of examples of acceptable and unacceptable descriptions of goods

Unacceptable Acceptable

Agricultural products Oranges, Fish, Rice, Bread

Aid consignments Blankets, Medications

Animals Horse, Poultry, Bovine

Apparel Men’s Shirts, Lingerie, Girls’ Vests, Boys’, Jackets

Appliances Refrigerator, Stove, Microwave Oven, Coffee Machines

Auto Parts Automobile Brakes, Windshield Glass for Automobiles



Caps Plastic Caps

Chemicals, hazardous Actual Chemical Name (not brand name)

Chemicals, non-hazardous Actual Chemical Name (not brand name)

Cleaning products Alcohol, Detergents

Consolidated (See other specific examples in the table)

Didactic articles Pencils, Smart boards, Books

Electronics Computers, televisions, CD Players, Walkmans,

Tape Recorders, Mobile phones, Monitors, Printers

Equipment Oil Well Equipment, Poultry Equipment

FAK Freight All Kinds (See other specific examples in the table)

Foodstuffs Beverages, (See other examples for "Agricultural products")

General Cargo (See other specific examples in the table)

Gifts Dolls, Remote Control Cars

Household goods Plates, Dishes, Tableware (See also examples for "appliances")

Industrial products (See examples for "Electronics")

Iron and Steel Iron Pipes, Steel Pipes, Iron Building Material, Steel Building Material

I.T. goods (See examples for "Electronics")

Leather Articles Saddles, Leather Handbags, Leather Jackets

Machine parts Pumps, Seals, Engines

Machinery Metal Working Machinery, Cigarette Making Machinery, Sewing
Machines, Printing Machines

Machines (See examples for "Machinery")



Oil Mineral oil, Plant oil

Ore Iron ore, Copper ore

Parts (See examples for "Machine parts")

Personal effects (See other specific examples in the table)

Pipes Plastic Pipes, Steel Pipes, Copper Pipes

Plants Tulips

Plastic Goods Plastic Kitchenware, Plastic House ware

Polyurethane Polyurethane Threads, Polyurethane Medical Gloves

Propellant (See examples for "chemicals")

Rubber Articles Rubber Hoses, Rubber Conveyor Belts

Rod Welding Rod, Fuel rod, Copper rod

Said to Contain (See other specific examples in the table)

Sanitary goods Towels, Buckets, Detergents, Tooth brushes

Scrap Plastic Scrap, Foam Scrap, Iron Scrap

Spare parts (See examples for "Machine parts")

Textiles Linen fabric, T-shirts, (See also examples for "Apparel")

Tools Hand tools, Electric tools

Toys (See examples for "gifts")

Various products (See other specific examples in the table)

Vehicles Boats, Cars, Bicycles

Weapons Daggers, Machine guns



Wires Iron and Steel Wire, Copper Wires

Wooden articles Wooden furniture, Wooden kitchen utensils



Tullstyrelsen Föreskrift

  

Dnr Datum

193/010/05 19.11.2008 

Författningsgrund
Artikel 38 och 161 i tullkodexen, 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. 19.11.2008 tills vidare
Genom denna föreskrift ändras Tullstyrelsens beslut dnr 214/010/2005 (TMD 223/2005)

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, deklaranter och transportmedlens befälhavare

Ändring av Tullstyrelsens beslut om tullvägar och allmänna trafikplatser

Nordsjö hamn i Helsingfors i Södra tulldistriktet läggs till i punkt 3 i förteckningen över alllmänna trafikplatser .

Farleden till Nordsjö hamn läggs till i förteckningen över tullvägar till havs.

TE/HL, 193/010/19.11.2008



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

4.11.08 Agentuuri Toivola Oy 0106317-7T0001 Vantaa 2857-1

31.10.08 Into Oy 0109289-1T0001 Helsinki 2275-6

29.10.08 Respectum Oy 2049092-4T0002 Imatra 5663-0

TR/TRH, 194/010/18.11.2008



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringar i varukoder

gäller fr.o.m. 16.11.2008:

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra
mängdenhet

Bilaga

3406 00 11 00 - - Släta och oparfymerade:
   

3406 00 11 10 - - - Som har minst en av följande
egenskaper:
- Deras brännbara ämne innehåller mer än
500 ppm toluen.
- Deras brännbara ämne innehåller mer än
100 ppm bensen.
- De har en veke med en diameter på minst
5 mm.
- De är individuellt förpackade i en
plastbehållare med lodräta sidor som är minst
5 cm höga

0
 

1

3406 00 11 90 - - - Andra 0
 

1, 2

3406 00 19 00 - - Andra:
   

3406 00 19 10 - - - Som har minst en av följande
egenskaper:
- Deras brännbara ämne innehåller mer än
500 ppm toluen.
- Deras brännbara ämne innehåller mer än
100 ppm bensen.
- De har en veke med en diameter på minst
5 mm.
- De är individuellt förpackade i en
plastbehållare med lodräta sidor som är minst
5 cm höga

0
 

1

3406 00 19 90 - - - Andra 0
 

1, 2

3406 00 90 00 - Andra:
   

3406 00 90 10 - - Som har minst en av följande egenskaper:
- Deras brännbara ämne innehåller mer än
500 ppm toluen.
- Deras brännbara ämne innehåller mer än
100 ppm bensen.
- De har en veke med en diameter på minst
5 mm.
- De är individuellt förpackade i en

0
 

1



plastbehållare med lodräta sidor som är minst
5 cm höga

3406 00 90 90 - - Andra 0
 

1, 2

7217 10 90 00 - - Innehållande minst 0,6 viktprocent kol:
   

7217 10 90 10 - - - Av olegerat stål, med ett största tvärsnitt
av mer än 3 mm

0
 

1, 2

7217 10 90 90 - - - Annan 0
 

1

7217 20 90 00 - - Innehållande minst 0,6 viktprocent kol:
   

7217 20 90 10 - - - Av olegerat stål, med ett största tvärsnitt
av mer än 3 mm

0
 

1, 2

7217 20 90 90 - - - Annan 0
 

1

7312 10 61 11 - - - - - - Med anslutningar eller som färdiga
artiklar för civila luftfartyg:

   

7312 10 61 11 - - - - - - - Av olegerat stål, innehållande
minst 0,6 viktprocent av kol

0
 

1, 2

7312 10 61 19 - - - - - - - Andra 0
 

1

7312 10 61 91 - - - - - - Andra:
   

7312 10 61 91 - - - - - - - Av olegerat stål, innehållande
minst 0,6 viktprocent av kol

0
 

1, 2

7312 10 61 99 - - - - - - - Andra 0
 

1

7312 10 65 11 - - - - - - - Med anslutningar eller som färdiga
artiklar för civila luftfartyg:

   

7312 10 65 11 - - - - - - - - Av olegerat stål, innehållande
minst 0,6 viktprocent av kol

0
 

1, 2

7312 10 65 19 - - - - - - - - Andra 0
 

1

7312 10 65 91 - - - - - - - Andra:
   



7312 10 65 91 - - - - - - - - Av olegerat stål, innehållande
minst 0,6 viktprocent av kol

0
 

1, 2

7312 10 65 99 - - - - - - - - Andra 0
 

1

7312 10 69 11 - - - - - - - Med anslutningar eller som färdiga
artiklar för civila luftfartyg:

   

7312 10 69 11 - - - - - - - - Av olegerat stål, innehållande
minst 0,6 viktprocent av kol

0
 

1, 2

7312 10 69 19 - - - - - - - - Andra 0
 

1

7312 10 69 91 - - - - - - - Andra:
   

7312 10 69 91 - - - - - - - - Av olegerat stål, innehållande
minst 0,6 viktprocent av kol

0
 

1, 2

7312 10 69 99 - - - - - - - - Andra 0
 

1

Följande varukoder upphörde att gälla 15.11.2008:
7312 10 61 10, 7312 10 61 90, 7312 10 65 10, 7312 10 65 90, 7312 10 69 10 och 7312 10 69 90.

Nya fotnoter

gäller fr.o.m. 1.1.2008:
CD 561
Krav på uppvisande av ett EUR.1-certifikat med påskriften "DEROGATION-DECISION 2008/820/EC", vilket innebär
avsteg från ursprungsreglerna (EGT nr L 285/08, s. 17).

gäller fr.o.m. 1.7.2008:
CD 549
Bidrag för produkter som exporteras i samma skick utan ytterligare bearbetning ska endast beviljas på ansökan och mot
uppvisande av exportlicens. Någon exportlicens ska dock inte krävas för kvantiteter som inte överstiger de som anges i
del III i bilaga I till förordning (EG) nr 514/2008, EUT L 150.

gäller fr.o.m. 1.11.2008:
CD 554
För kemikalierna i bilaga V är export tillåten endast om de exporteras
- i kvantiteter som inte överstiger 10 kg, och
- i forsknings- eller analyssyfte.
[Artikel 2.2 i förordning (EG) nr 689/2008] För export krävs ett referensnummer i fält 44 i det administrativa
enhetsdokumentet.

gäller fr.o.m. 1.1.2009:
CD 560
För anmälan till fri omsättning erfordras uppvisande av de certifikat som nämns i kommissionens förordning (EG) nr
1375/2007 (EGT L 307) eller laboratorieanalys för samtliga sändningar vilka inte åtföljs av certifikaten.

TM 677
Varor får bara deklareras enligt denna varukod under den angivna perioden. Utanför denna period ska en annan varukod
deklareras.



Textändring

gäller fr.o.m. 1.10.2008:
CD 644
Tilläggstullar och därmed förknippade garantier gäller inte om följande kvoter beviljas: 09.4315, 09.4316, 09.4317,
09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4324, 09.4325, 09.4326, 09.4327, 09.4328, 09.4331, 09.4332, 09.4333, 09.4334,
09.4335, 09.4336, 09.4337, 09.4338, 09.4339, 09.4340, 09.4341, 09.4342, 09.4343, 09.4344, 09.4345, 09.4346,
09.4347, 09.4348, 09.4349, 09.4350, 09.4351, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den
28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av
produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal, och 09.4652, som förvaltas enligt
kommissionens förordning (EG) nr 1498/2007 av den 18 december 2007 om särskilda bestämmelser för utfärdande av
importlicenser för socker och sockerblandningar samt kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT eller
EG/ULT. 09.4390, som förvaltas enligt Kommissionens förordning (EG) nr 901/2008 av den 16 september 2008 om
avskaffande av importtullen för vissa kvantiteter industrisocker under regleringsåret 2008/09.

gäller fr.o.m. 4.11.2008:
CD 136
Villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 (EGT L 161), ändrad genom förordningarna (EG) nr 641/97 (EGT L
98), nr 2235/00 (EGT L 256) och nr 1074/08 (EGT L 294), måste vara uppfyllda.

TM 565
Importören skall samma dag som anmälan om övergång till fri omsättning lämnas in ställa en ytterligare säkerhet på 95
euro per ton till den behöriga tullmyndigheten. Om importören uppvisar intyg om överensstämmelse utfärdade av
Federal Grain Inspection Service (FGIS) eller Canadian Grain Commission (CGC), krävs emellertid ingen ytterligare
säkerhet (Artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1249/96 (EGT L 161), ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L
158) och nr 1074/08 (EGT L 294)).

gäller fr.o.m. 20.11.2008:
CD 357
För övergång till fri omsättning erfordras uppvisande av en importlicens AGRIM utfärdat i enlighet med förordning (EG)
nr 1067/2008 (EGT L 290) och ett ursprungsintyg utfärdat i enlighet med förordning (EEG) nr 2454/93. Hänvisningar
till förordning (EG) nr 2375/2002 skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 1067/2008.

Förfrågningar: Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 eller Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 eller e-post:
etunimi.sukunimi@tulli.fi

RAS/AM, 195/010/19.11.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
november 2008
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 den 26 – 30 november
2008 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 den 26 – 30 november 2008.

Kanada CAD 1,5484

Storbritannien GBP 0,8323

Island ISK 240,000

Nya Zeeland NZD 2,2866

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 196/010/20.11.2008



Omräkningskurser för valuta i december 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
1.12.-31.12.2008 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 2008.

Basvalutan för de fastställda eurokurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR=1,2484 USD).

Förenta staterna USD 1,2484

Kanada CAD 1,5484

Storbritannien GBP 0,8323

Sverige SEK 10,0375

Norge NOK 8,7700

Danmark DKK 7,4174

Island ISK 240,000

Schweiz CHF 1,5103

Japan JPY 120,070

Australien AUD 1,9347

Hongkong HKD 9,5815

Sydafrika ZAR 12,9236

Saudiarabien SAR 4,6677

Marocko MAD 10,7295

Kuwait KWD 0,33835

Arabemiraten AED 4,5909



Singapore SGD 1,8999

Indien INR 58,9905

Iran IRR 12812,1394

Malaysia MYR 4,5609

Kina CNY 8,6271

Thailand THB 43,621

Nya Zeeland NZD 2,2866

Tunisien TND 1,753454

Turkiet TRY 1,9696

Egypten EGP 6,9789

Ryssland RUB 32,1655

Ungern HUF 267,000

Tjeckien CZK 25,3580

Kazakstan KZT 144,890

Israel ILS 5,0256

Estland EEK 15,4816

Lettland LVL 0,7048

Litauen LTL 3,4288

Polen PLN 3,7900

Slovakien SKK 29,880

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, 197/010/20.11.2008



Kommissionens förordning om klassificering av vissa
varor i den kombinerade nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 13 november 2008 förordningarna (EG) nr 1141/2008, (EG) nr
1142/2008 och (EG) nr 1143/2008 (EUT nr L 308/2008) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor
som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 19
november 2008. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 9 december 2008 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 efter
publiceringen av förordningen.

RAS/HHS, 198/010/21.11.2008

Bilaga: EUT L 308, 19.11.2008, s. 10, 12, 14



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

17.11.08 Logistar Oy 2094949-1T0001 Kotka 5912-1

18.11.08 H.S.Pitkänen Oy 0171277-1T0001 Kuopio 9225-4

MAK/TRH, 199/010/20.11.2008



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Bilaga: 200.pdf, PDF-fil



 
 
Ändringar i Brukstariffen (THB II) 
 
Ändringar i varukoder 
gäller fr.o.m. 1.1.2009: 
 
 
Varukod 

 
Varubeskrivning 

 
Tariffenlig tullsats; 

K; S 

 
Extra  

mängdenhet 

 
Bilaga 

 
Kapitel 24 
2401 10 35 00 - -  Text saknas:    
2401 10 35 10 - - -  Ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet 

Burleyhybrider) 
18,4 min 22,0 eur/100 
kg max 24,0 eur/100 

kg 

 1, 5 

2401 10 35 20 - - -  Ljus lufttorkad Marylandtobak 18,4 min 22,0 eur/100 
kg max 24,0 eur/100 

kg 

 1, 5 

2401 10 35 91 - - -  Andra:   1, 5 
2401 10 35 91 - - - -  Ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett 

tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd 
att användas som omblad eller täckblad i 
tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00  

11,2 min 22,0 eur/100 
kg max 56,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 10 35 99 - - - -  Annan 11,2 min 22,0 eur/100 
kg max 56,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 10 85 00 - -  Text saknas:    
2401 10 85 10 - - -  Värmetorkad Virginiatobak 18,4 min 22,0 eur/100 

kg max 24,0 eur/100 
kg 

 1 

2401 10 85 90 - - -  Annan 11,2 min 22,0 eur/100 
kg max 56,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 10 95 00 - -  Text saknas:    
2401 10 95 11 - - -  Eldtorkad tobak:    
2401 10 95 11 - - - -  Av Kentuckytyp:    
2401 10 95 11 - - - - -  Ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett 

tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd 
att användas som omblad eller täckblad i 
tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 

18,4 min 22,0 eur/100 
kg max 24,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 10 95 19 - - - - -  Annan 18,4 min 22,0 eur/100 
kg max 24,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 10 95 21 - - - -  Annan:    
2401 10 95 21 - - - - -  Ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett 

tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd 
att användas som omblad eller täckblad i 
tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 

18,4 min 22,0 eur/100 
kg max 24,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 10 95 29 - - - - -  Annan 18,4 min 22,0 eur/100 
kg max 24,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 10 95 91 - - -  Annan tobak:   1 
2401 10 95 91 - - - -  Ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett 

tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd 
att användas som omblad eller täckblad i 
tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00  

10,0 min 22,0 eur/100 
kg max 56,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 10 95 99 - - - -  Andra 10,0 min 22,0 eur/100 
kg max 56,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 20 35 00 - -  Text saknas:    
2401 20 35 10 - - -  Ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhyb-

rider) 
18,4 min 22,0 eur/100 
kg max 24,0 eur/100 

kg 

 1 



2401 20 35 20 - - -  Ljus lufttorkad Marylandtobak 18,4 min 22,0 eur/100 
kg max 24,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 20 35 91 - - -  Annan:    
2401 20 35 91 - - - -  Ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett 

tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd 
att användas som omblad eller täckblad i tillverk-
ningen av varor enligt nr 2402 10 00 

11,2 min 22,0 eur/100 
kg max 56,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 20 35 99 - - - -  Annan 11,2 min 22,0 eur/100 
kg max 56,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 20 85 00 - -  Text saknas:    
2401 20 85 10 - - -  Värmetorkad Virginiatobak 18,4 min 22,0 eur/100 

kg max 24,0 eur/100 
kg 

 1 

2401 20 85 90 - - -  Annan 11,2 min 22,0 eur/100 
kg max 56,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 20 95 00 - -  Text saknas:    
2401 20 95 11 - - -  Eldtorkad tobak:    
2401 20 95 11 - - - -  Av Kentuckytyp:    
2401 20 95 11 - - - - -  Ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett 

tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd 
att användas som omblad eller täckblad i till-
verkningen av varor enligt nr 2402 10 00 

18,4 min 22,0 eur/100 
kg max 24,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 20 95 19 - - - - -  Annan 18,4 min 22,0 eur/100 
kg max 24,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 20 95 21 - - - -  Annan:    
2401 20 95 21 - - - - - Ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett 

tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd 
att användas som omblad eller täckblad i till-
verkningen av varor enligt nr 2402 10 00 

18,4 min 22,0 eur/100 
kg max 24,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 20 95 29 - - - - -  Annan 18,4 min 22,0 eur/100 
kg max 24,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 20 95 91 - - -  Annan tobak:    
2401 20 95 91 - - - -  Ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett 

tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd 
att användas som omblad eller täckblad i tillverk-
ningen av varor enligt nr 2402 10 00 

11,2 min 22,0 eur/100 
kg max 56,0 eur/100 

kg 

 1 

2401 20 95 99 - - - -  Annan 11,2 min 22,0 eur/100 
kg max 56,0 eur/100 

kg 

 1 

Kapitel 28 
2825 90 85 00 - -  Text saknas 5,5  1 
2833 29 80 00 - - -  Text saknas:    
2833 29 80 10 - - - -  Mangansulfat-monohydrat 5,0  1 
2833 29 80 90 - - - -  Andra 5,0  1 
2850 00 60 00 -  Text saknas:    
2850 00 60 10 - -  Azider 5,5  1 
2850 00 60 90 - -  Silicider 5,5  1 

Kapitel 29 
2903 59 20 00 - - -  Text saknas 5,5  1, 4, 5 
2904 90 95 00 - -  Text saknas:    
2904 90 95 10 - - -  Kintozen (ISO) 5,5  1, 4, 5 
2904 90 95 20 - - -  1 1-Kloro-2,4-dinitrobensen 5,5  1, 4, 5 
2904 90 95 30 - - -  5-Nitro-1,2,4-triklorobensen 5,5  1, 4, 5 
2904 90 95 40 - - -  3-Bromo-5-nitro-trifluorometylbensen 5,5  1, 4, 5 
2904 90 95 50 - - -  Tosylklorid 5,5  1, 4, 5 
2904 90 95 90 - - -  Andra 5,5  1, 4, 5 
2905 16 85 00 - - -  Text saknas 5,5  1, 5 
2905 22 00 10 - - -  dihydromyrcenol med en renhetsgrad av minst 

93 % 
5,5  1, 4, 5 

2905 22 00 90 - - -  Andra 5,5  1, 4, 5 
2905 39 95 00 - - -  Text saknas:    



2905 39 95 10 - - - -  Hexa-1,5-dien-3,4-diol 5,5  1, 5 
2905 39 95 90 - - - -  Andra 5,5  1, 4, 5 
2905 49 00 10 - - -  Etylidyntrimetanol 5,5  1, 4, 5 
2905 49 00 90 - - -  Andra 5,5  1, 4, 5 
2905 59 98 00 - - -  Text saknas:    
2905 59 98 10 - - - -  2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning 

av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 
5,5  1, 4, 5 

2905 59 98 90 - - - -  Andra 5,5  1, 4, 5 
2907 12 00 90 - - -  Andra 2,1  1, 5 
2909 49 80 00 - - -  Text saknas:    
2909 49 80 10 - - - -  1-_tert_-Butoxipropan-2-ol 5,5  1, 4, 5 
2909 49 80 90 - - - -  Andra 5,5  1, 4, 5 
2909 50 00 10 - -  4-(2-Metoxietyl)fenol 5,5  1, 5 
2909 50 00 90 - -  Andra 5,5  1, 5 
2915 39 00 20 - - -  5_α_-Bromo-6_β_-hydroxi-17-oxo-androstan-

3_β_-ylac etat 
5,5  1, 4, 5 

2915 39 00 30 - - -  But-3-en-1,2-diyldi(acetat) 5,5  1, 4, 5 
2915 39 00 40 - - -  tert_-Butylacetat 5,5  1, 4, 5 
2915 39 00 50 - - -  3-Acetylfenylacetat 5,5  1, 4, 5 
2915 39 00 60 - - -  1-Fenyletylacetat 5,5  1, 4, 5 
2915 39 00 90 - - -  Andra 5,5  1, 4, 5 
2915 90 00 20 - -  Trimetylortoacetat 5,5  1, 4, 5 
2915 90 00 30 - -  2-Etylsmörsyra 5,5  1, 4, 5 
2915 90 00 40 - -  Nonansyra (pelargonsyra) 5,5  1, 4, 5 
2915 90 00 90 - -  Andra 5,5  1, 4, 5 
2916 12 00 10 - - -  2-_tert_-Butyl-6-(3-_tert_-butyl-2-hydroxi-5-metyl 

bensyl)-4-metylfenylakrylat 
6,5  1, 5 

2916 12 00 20 - - -  2-Etoxietylakrylat 6,5  1, 5 
2916 12 00 30 - - -  Isobutylakrylat 6,5  1, 5 
2916 12 00 40 - - -  2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydr 

oxifenyl)etyl]fenylakrylat 
6,5  1, 5 

2916 12 00 90 - - -  Andra 6,5  1, 5 
2916 14 00 10 - - -  2,3-Epoxipropylmetakrylat 6,5  1, 5 
2916 14 00 90 - - -  Andra 6,5  1, 5 
2916 19 95 00 - - -  Text saknas:    
2916 19 95 20 - - - -  Metyl-3,3-dimetylpent-4-enoat tullsats saknas  1, 5 
2916 19 95 90 - - - -  Andra 6,5  1, 4, 5 
2917 12 00 10 - - -  Adipinsyra och salter av adinpinsyra 6,5  1, 5 
2917 12 00 90 - - -  Estrar av adipinsyra 6,5  1, 5 
2917 39 20 00 - - -  Text saknas 0  1, 5 
2917 39 95 00 - - -  Text saknas:    
2917 39 95 10 - - - -  Dimetylnaftalen-2,6-dikarboxylat 6,5  1, 5 
2917 39 95 20 - - - -  Bensen-1,2,4,5-tetrakarboxylsyra (pyromellitsyra) 6,5  1, 5 
2917 39 95 30 - - - -  Bensen-1,2:4,5-tetrakarboxylsyradianhydrid 

(pyromellitsyradianhydrid) 
6,5  1, 5 

2917 39 95 40 - - - -  Bifenyl-3,4:3',4'-tetrakarboxylsyradianhydrid 6,5  1, 5 
2917 39 95 80 - - - -  Andra 6,5  1, 4, 5 
2918 29 00 10 - - -  Hexametylenbis[3-(3,5-di-_tert_-butyl-4-

hydroxifen yl)propionat] 
6,5  1, 4, 5 

2918 29 00 20 - - -  Gallussyra med en renhetsgrad av minst 98,5 
viktprocent beräknad på torrsubstansen (bestämd 
med acidimetri) 

6,5  1, 4, 5 

2918 29 00 30 - - -  Oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)prop 
ionat 

6,5  1, 4, 5 

2918 29 00 41 - - -  Sulfosalicylsyror och hydroxinaftoesyror; salter och 
estrar av dessa syror: 

   

2918 29 00 41 - - - -  Monohydroxinaftoesyror 6,5  1, 4, 5 
2918 29 00 49 - - - -  Andra 6,5  1, 4, 5 
2918 29 00 90 - - -  Andra 6,5  1, 4, 5 
2918 99 40 00 - - -  Text saknas 0  1, 5 
2919 90 00 10 - -  Mononatriumsalt av 2,2'-metylenbis(4,6-di-_tert_-

butylfenyl)fosfat 
6,5  1, 4, 5 

2919 90 00 20 - -  Diammoniumsalt av tetramyristoylcardiolipin 6,5  1, 4, 5 
2919 90 00 30 - -  Aluminiumhydroxibis[2,2'-metylenbis(4,6-di-_tert_- 

butylfenyl)fosfat] 
6,5  1, 4, 5 

2919 90 00 40 - -  Tri-n-hexylfosfat 6,5  1, 4, 5 



2919 90 00 90 - -  Andra 6,5  1, 4, 5 
2921 19 85 00 - - -  Text saknas:    
2921 19 85 10 - - - -  Triallylamin 6,5  1, 5 
2921 19 85 20 - - - -  Etyl(2-metylallyl)amin 6,5  1, 5 
2921 19 85 30 - - - -  Allylamin 6,5  1, 5 
2921 19 85 90 - - - -  Andra 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 10 - - -  2 2,6-Dikloro-4-nitroanilin 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 15 - - -  4-Amino-3-nitrobensensulfonsyra 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 20 - - -  2-Bromo-4,6-dinitroanilin 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 25 - - -  Natriumväte-2-aminobensen-1,4-disulfonat 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 30 - - -  4-Aminobensen-1,3-disulfonsyra och dess salter 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 35 - - -  2-Nitroanilin 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 40 - - -  2-Bromo-6-kloro-4-nitroanilin 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 45 - - -  2,4,5-Trikloroanilin 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 50 - - -  3-Aminobensensulfonsyra 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 60 - - -  Sulfanilsyra 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 70 - - -  2-Aminobensen-1,4-disulfonsyra 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 80 - - -  4-Kloro-2-nitroanilin 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 85 - - -  3,5-Dikloranilin 6,5  1, 4, 5 
2921 42 00 90 - - -  Andra 6,5  1, 4, 5 
2921 49 00 10 - - -  Pendimetalin (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2921 49 00 20 - - -  8-Anilinonaftalen-1-sulfonsyra 6,5  1, 4, 5 
2921 49 00 30 - - -  N-1-Naftylanilin 6,5  1, 4, 5 
2921 49 00 90 - - -  Andra 6,5  1, 4, 5 
2921 59 50 00 - - -  Text saknas 0  1, 5 
2922 49 85 00 - - -  Andra:    
2922 49 85 10 - - - -  Ornitinaspartat (INNM) 6,5  1, 4, 5 
2922 49 85 20 - - - -  12-Aminododekansyra 6,5  1, 4, 5 
2922 49 85 30 - - - -  DL-Asparaginsyra 6,5  1, 4, 5 
2922 49 85 40 - - - -  Norvalin 6,5  1, 4, 5 
2922 49 85 50 - - - -  D-(-)-Dihydrofenylglycin 6,5  1, 4, 5 
2922 49 85 60 - - - -  Etyl-4-dimetylaminobensoat 6,5  1, 4, 5 
2922 49 85 90 - - - -  Andra 6,5  1, 4, 5 
2924 21 00 10 - - -  4,4'-Dihydroxi-7,7'-ureylendi(naftalen-2-

sulfonsyra) och dess natriumsalter 
6,5  1, 4, 5 

2924 21 00 90 - - -  Andra 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 00 - - -  Text saknas:    
2924 29 98 10 - - - -  Alaklor (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 15 - - - -  Acetoklor (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 20 - - - -  3'-Amino-4'-metoxiacetanilid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 25 - - - -  3'-Dietylaminoacetanilid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 30 - - - -  Propaklor (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 35 - - - -  Dietofenkarb (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 40 - - - -  7-Acetamido-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra och 

dess natriumsalter 
6,5  1, 4, 5 

2924 29 98 45 - - - -  3'-Dietylamino-4'-metoxiacetanilid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 50 - - - -  5-[_N_-(2-Acetoxietyl)acetoxiacetamido]-_N,N'_-

bis (2,3-diacetoxipropyl)-2,4,6-trijodoisoftalamid 
6,5  1, 4, 5 

2924 29 98 55 - - - -  4'-Amino-_N_-metylacetanilid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 60 - - - -  Beflubutamid (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 65 - - - -  2-(4-Hydroxifenyl)acetamid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 70 - - - -  4-Acetamido-2-aminobensensulfonsyra 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 75 - - - -  3-Amino-_p_-anisanilid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 80 - - - -  3-Hydroxi-5'-kloro-2',4'-dimetoxi-2-naftanilid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 81 - - - -  Paracemol (INN) 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 85 - - - -  p_-Aminobensamid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 86 - - - -  Antranilamid med en renhetsgrad av minst 

99,5 viktprocent 
6,5  1, 4, 5 

2924 29 98 91 - - - -  3-Hydroxi-2'-metoxi-2-naftanilid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 92 - - - -  3-Hydroxi-2-naftanilid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 93 - - - -  3-Hydroxi-2'-metyl-2-naftanilid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 94 - - - -  2'-Etoxi-3-hydroxi-2-naftanilid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 95 - - - -  N-{3-[3-(Dimetylamino)prop-2-enoyl]fenyl}-

_N_-et ylacetamid 
6,5  1, 4, 5 

2924 29 98 96 - - - -  4'-Kloro-3-hydroxi-2',5'-dimetoxi-2-naftanilid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 97 - - - -  1,1-cyklohexandiättiksyra monoamid 6,5  1, 4, 5 



2924 29 98 99 - - - -  Andra 6,5  1, 4, 5 
2925 19 20 00 - - -  Text saknas 0  1, 5 
2929 10 00 10 - -  Metylendicyklohexyldiisocyanater 6,5  1, 5 
2929 10 00 30 - -  3,3'-Dimetylbifenyl-4,4'-diyldiisocyanat 6,5  1, 5 
2929 10 00 40 - -  m_-Isopropenyl-_ α, α _-dimetylbensylisocyanat 6,5  1, 5 
2929 10 00 50 - -  m_-Fenylendiisopropylidendiisocyanat 6,5  1, 5 
2929 10 00 60 - -  Blandade isomerer av trimetylhexametylendiisocy-

anat 
6,5  1, 5 

2929 10 00 70 - -  9,9'-(3-Heptyl-4-pentylcyklohex-1,2-ylen)dinonyldi 
isocyanat 

6,5  1, 5 

2929 10 00 80 - -  1,3-Bis(isocyanatometyl)bensen 6,5  1, 5 
2929 10 00 90 - -  Andra 6,5  1, 5 
2932 99 00 10 - - -  Bendiokarb (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2932 99 00 15 - - -  Karbofuran (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2932 99 00 20 - - -  Androsta-1,4-dien-3,17-dion-17-(2,2-

dimetylpropylen)acetal 
6,5  1, 4, 5 

2932 99 00 40 - - -  1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetylbensylidene)-D-glucitol 6,5  1, 4, 5 
2932 99 00 50 - - -  5-Propyl-1,3-bensodioxol 6,5  1, 4, 5 
2932 99 00 60 - - -  Kalciumbis[4-_O_-(_β_-D-galaktopyranosyl)-D-

glukonat]dihydrat 
6,5  1, 4, 5 

2932 99 00 70 - - -  1,3:2,4-bis-O-Bensyliden-D-glucitol 6,5  1, 4, 5 
2932 99 00 75 - - -  3-(3,4-Metylendioxyfenyl)-2-metylpropanal 6,5  1, 4, 5 
2932 99 00 80 - - -  1,3:2,4-bis-O-(4-Metylbensyliden)-D-glucitol 6,5  1, 4, 5 
2932 99 00 85 - - -   (2-Butylbensofuran-3-yl)(4-hydroxi-3,5-

dijodofenyl)keton 
6,5  1, 4, 5 

2932 99 00 90 - - -  Andra 6,5  1, 4, 5 
2933 69 40 00 - - -  Text saknas 0  1, 5 
2933 99 80 00 - - -  Text saknas:    
2933 99 80 03 - - - -  Azepan, avsett att användas för tillverkning av 

varor enligt nr 3808 93 
6,5  1, 4, 5 

2933 99 80 05 - - - -  5_H_-Dibens[_b,f_]azepin-5-karbonylklorid 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 10 - - - -  2-(2_H_-Bensotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butylfenol 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 15 - - - -  2-(2_H_-Bensotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-

pentylfenol 
6,5  1, 4, 5 

2933 99 80 20 - - - -  2-(2_H_-Bensotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-metyl-1-
fenyl etyl)fenol 

6,5  1, 4, 5 

2933 99 80 25 - - - -  6,6'-Di-2_H_-bensotriazol-2-yl-4,4'-bis(1,1,3,3-te 
trametylbutyl) -2,2'-metylendifenol 

6,5  1, 4, 5 

2933 99 80 30 - - - -  Kizalofop-P-etyl (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 35 - - - -  Indolin 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 40 - - - -  trans-4-Hydroxi-L-prolin 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 45 - - - -  Maleinhydrazid (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 50 - - - -  Metconazol (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 55 - - - -  5-Nitroindol 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 60 - - - -  1,3-Bis(3-isocyanatmetylfenyl)-1,3-diazetidin-

2,4- dion (dimer av 2,4-toluendiisocyanat) 
6,5  1, 4, 5 

2933 99 80 65 - - - -  Candesartan cilexetil (INNM) 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 69 - - - -   [(3R)-4-(4-Klorobensyl)-7-fluoro-5-

(metylsulfonyl) -1,2,3,4-
tetrahydrocyclopenta[b]indol-3-yl]ättiksyra 

6,5  1, 4, 5 

2933 99 80 70 - - - -  6,7-Dihydro-5_H_-cyklopenta[_b_]pyridin 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 75 - - - -  2,3-Dikloropyrazin 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 80 - - - -  1-Metyltetrazol-5-tiol 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 81 - - - -  1,2,3-Bensotriazol 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 82 - - - -  Tolyltriazol 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 86 - - - -  Pyridaben (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 87 - - - -  Pyridat (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 88 - - - -  2,6-Diklorkinoxalin 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 89 - - - -  Karbendazim (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 90 - - - -  Andra 6,5  1, 4, 5 
2934 99 60 00 - - -  Text saknas 0  1, 5 
2935 00 30 00 -  Text saknas 0  1, 5 
2941 10 00 10 - -  Amoxicillintrihydrat, ampicillintrihydrat, icke före-

liggande i avdelade doser eller i former eller för-
packningar för försäljning i detaljhandeln 

0  1, 5 

2941 10 00 90 - -  Andra 0  1, 5 



Kapitel 35 
3504 00 10 00 -  Text saknas 3,4  1 
3504 00 90 00 -  Text saknas:    
3504 00 90 10 - -  Renade antigener, erhållna ur genetiskt manipulerade 

jästceller, avsedda att användas för tillverkning av 
tester för diagnosticering av hepatit-C 

3,4  1 

3504 00 90 20 - -  Glykoprotein 160, framställt av humant immunbrist-
virus, HIV-1-stam 

3,4  1 

3504 00 90 90 - -  Andra 3,4  1 
Kapitel 40 
4016 99 57 00 - - - -  Andra 2,5  1 
4016 99 97 00 - - - -  Andra:    
4016 99 97 10 - - - - -  För tekniskt bruk, för civila luftfartyg 0 (EU001)  1 
4016 99 97 20 - - - - -  Förseglingsproppar av mjukgummi, avsedda att 

användas för tillverkning av elektrolytkondensa-
torer 

2,5  1 

4016 99 97 90 - - - - -  Andra 2,5  1 
Kapitel 44 
4401 30 20 00 - -  Text saknas 0  1 
4401 30 40 00 - -  Text saknas:    
4401 30 40 00 - - -  Sågspån 0  1, 5 
4401 30 80 00 - - -  Andra 0  1, 5 
4403 49 35 00 - - -  Text saknas 0  1, 5 

Kapitel 54 
5404 90 10 00 - -  Av polypropen 4,0; K:0 

(092501)(TM001) 
 1 

Kapitel 55 
5503 90 00 20 - -  Fibrer av polyvinylalkohol, även acetaliserade 4,0; S:0  1, 5 
5503 90 00 90 - -  Andra 4,0  1, 5 
5506 90 00 10 - -  Fibrer av polyvinylalkohol, även acetaliserade 4,0; S:0  1, 5 
5506 90 00 90 - -  Andra 4,0  1, 5 

Kapitel 56 
5601 22 90 00 - - -  Andra 4,0  1 
5602 10 38 00 - - - -  Av andra textilmaterial:    
5602 10 38 10 - - - - -  Av grova djurhår 6,7  1 
5602 10 38 90 - - - - -  Andra 6,7  1 
5608 11 20 00 - - -  Av surrningsgarn eller tågvirke 8,0  1, 5 
5608 11 80 00 - - -  Annat 8,0  1, 5 

Kapitel 58 
5804 10 10 00 - -  Omönstrade 6,5; K:0 

(092501)(TM001) 
 1, 5 

Kapitel 59 
5907 00 00 10 -  Textilvävnader, belagda med ett självhäftande me-

del i vilket kulor med en diameter av högst 150 µm 
är inbäddade 

4,9; S:0 m2 1, 5 

5907 00 00 90 -  Andra 4,9 m2 1, 5 
Kapitel 63 
6305 32 19 00 - - - -  Andra 7,2  1, 5 
6305 33 90 00 - - -  Andra 7,2  1, 5 

Kapitel 64 
6406 10 10 00 - -  Av läder:    
6406 10 10 10 - - -  Handgjorda 3,0  1, 5 
6406 10 10 90 - - -  Andra 3,0  1, 5 
6406 99 85 00 - - -  Andra:    
6406 99 85 10 - - - -  Damasker, benläder och liknande artiklar samt 

delar till sådana artiklar 
3,0  1 

6406 99 85 20 - - - -  Andra:    
6406 99 85 20 - - - - -  Handgjorda 3,0  1 
6406 99 85 90 - - - - -  Andra 3,0  1 

Kapitel 70 
7004 90 80 00 - -  Text saknas 4,4 min 0,4 eur/100 

kg/br 
m2 1 

7016 90 40 00 - -  Text saknas 3,0 min 1,2 eur/100 
kg/br 

 1 



7016 90 70 00 - -  Andra 3,0 min 1,2 eur/100 
kg/br 

 1 

Kapitel 73 
7304 39 98 00 - - - - -  Text saknas:    
7304 39 98 10 - - - - - -  Med röranslutningar och lämpliga för rörled-

ningar för gas eller vätskor i civila luftfartyg 
0  1, 5 

7304 39 98 90 - - - - - -  Andra 0  1, 5 
7311 00 11 00 -  Sömlösa:    
7311 00 11 00 - -  Text saknas:    
7311 00 11 00 - - -  Text saknas:    
7311 00 11 10 - - - -  Behållare avsedda att utsättas för tryck, av järn 

eller stål, avsedda för vissa flygplanstyper 
2,7; S:0 

(EU001) (EU002) 
 1 

7311 00 11 90 - - - -  Andra 2,7  1 
7311 00 13 00 - - -  Text saknas:    
7311 00 13 10 - - - -  Behållare avsedda att utsättas för tryck, av järn 

eller stål, avsedda för vissa flygplanstyper 
2,7; S:0 

(EU001) (EU002) 
 1 

7311 00 13 90 - - - -  Andra 2,7  1 
7311 00 19 00 - - -  Text saknas:    
7311 00 19 10 - - - -  Behållare avsedda att utsättas för tryck, av järn 

eller stål, avsedda för vissa flygplanstyper 
2,7; S:0 

(EU001) (EU002) 
 1 

7311 00 19 90 - - - -  Andra 2,7  1 
7311 00 30 00 - -  Text saknas:    
7311 00 30 10 - - -  Behållare avsedda att utsättas för tryck, av järn eller 

stål, avsedda för vissa flygplanstyper 
2,7; S:0 

(EU001) (EU002) 
 1 

7311 00 30 90 - - -  Andra 2,7  1 
Kapitel 76 
7607 11 11 00 - - -  Med en tjocklek av mindre än 0,021 mm:    
7607 11 11 00 - - - -  Text saknas 7,5  1, 2 
7607 11 19 00 - - - -  Text saknas 7,5  1, 2 

Kapitel 83 
8302 41 10 00 - - -  Text saknas 2,7  1 
8302 41 50 00 - - -  Text saknas 2,7  1 
8302 41 90 00 - - -  Text saknas 2,7  1 

Kapitel 84 
8416 20 20 00 - -  Text saknas:    
8416 20 20 00 - - -  Text saknas 1,7  1 
8416 20 80 00 - - -  Text saknas 1,7  1 
8417 80 30 00 - -  Text saknas 1,7  1 
8417 80 50 00 - -  Text saknas 1,7  1 
8417 80 70 00 - -  Text saknas 1,7  1 
8433 59 85 00 - - -  Andra 0  1 
8436 80 90 00 - -  Text saknas 1,7  1 
8460 29 10 00 - - -  För cylindriska ytor 2,7  1,5 
8462 91 20 00 - - -  Numeriskt styrda 2,7  1,5 
8462 91 80 00 - - -  Andra 2,7  1,5 
8462 99 20 00 - - -  Numeriskt styrda 2,7  1, 5 
8462 99 80 00 - - -  Andra 2,7  1, 5 

Kapitel 85 
8539 31 90 90 - - - -  Andra 2,7 p/st 1 

Kapitel 99 
9931 00 00 00 Avsedda för personalen på offshoreanläggningarna 

eller för driftsförnödenheter för motorer, maskiner 
eller annan utrustning på offshoreanläggningarna: 

   

9931 24 00 00 -  varor ur KN-kapitel 1-24    
9931 27 00 00 -  varor ur KN-kapitel 27    
9931 99 00 00 -  varor som är klassificerade på andra ställen    

 
Varukoder som upphör attt gälla 31.12.2008: 
2401 10 10 00, 2401 10 10 00, 2401 10 20 00, 2401 10 30 00, 2401 10 41 00, 2401 10 41 10, 2401 10 41 90,  
2401 10 49 00, 2401 10 49 10, 2401 10 49 90, 2401 10 50 00, 2401 10 50 00, 2401 10 50 10, 2401 10 50 90,  
2401 10 80 00, 2401 10 90 00, 2401 10 90 10, 2401 10 90 90, 2401 20 10 00, 2401 20 10 00, 2401 20 20 00,  
2401 20 30 00, 2401 20 41 00, 2401 20 41 00, 2401 20 41 10, 2401 20 41 90, 2401 20 49 00, 2401 20 49 10,  
2401 20 49 90, 2401 20 50 00, 2401 20 50 00, 2401 20 50 10, 2401 20 50 90, 2401 20 80 00, 2401 20 90 00,  
2401 20 90 10 och 2401 20 90 90. 
 



2803 00 10 00, 2803 00 80 00, 2815 20 10 00, 2815 20 90 00, 2825 90 30 00, 2825 90 80 00, 2833 29 50 00,  
2833 29 90 00, 2833 29 90 10, 2833 29 90 90, 2835 25 10 00, 2835 25 90 00, 2835 26 10 00, 2835 26 90 00,  
2850 00 50 00 och 2850 00 70 00. 
 
2901 23 31 00, 2901 23 90 00, 2901 24 10 00, 2901 24 90 00, 2902 19 10 00, 2902 19 80 00, 2902 90 10 00,  
2902 90 30 00, 2902 90 90 00, 2903 59 10 00, 2903 59 30 00, 2904 90 20 00, 2904 90 20 10, 2904 90 20 90,  
2904 90 85 00, 2904 90 85 10, 2904 90 85 20, 2904 90 85 30, 2904 90 85 40, 2904 90 85 90, 2905 16 10 00,  
2905 16 80 00, 2905 22 10 00, 2905 22 90 00, 2905 22 90 10, 2905 22 90 90, 2905 39 10 00, 2905 39 85 00,  
2905 39 85 20, 2905 39 85 90, 2905 49 10 00, 2905 49 10 10, 2905 49 10 90, 2905 49 80 00, 2905 59 10 00,  
2905 59 10 10, 2905 59 10 90, 2905 59 91 00, 2905 59 99 00, 2907 12 00 91, 2907 12 00 91, 2907 12 00 99,  
2909 49 11 00, 2909 49 18 00, 2909 49 18 10, 2909 49 18 90, 2909 49 90 00, 2909 50 10 00, 2909 50 90 00,  
2909 50 90 10, 2909 50 90 90, 2915 39 10 00, 2915 39 30 00, 2915 39 50 00, 2915 39 80 00, 2915 39 80 20,  
2915 39 80 30, 2915 39 80 40, 2915 39 80 50, 2915 39 80 60, 2915 39 80 90, 2915 70 15 00, 2915 70 20 00,  
2915 70 25 00, 2915 70 30 00, 2915 70 80 00, 2915 90 10 00, 2915 90 20 00, 2915 90 80 00, 2915 90 80 10,  
2915 90 80 20, 2915 90 80 30, 2915 90 80 40, 2915 90 80 90, 2916 12 10 00, 2916 12 20 00, 2916 12 90 00,  
2916 12 90 10, 2916 12 90 20, 2916 12 90 30, 2916 12 90 40, 2916 12 90 90, 2916 14 10 00, 2916 14 90 00,  
2916 14 90 10, 2916 14 90 90, 2916 19 30 00, 2916 19 70 00, 2916 19 70 10, 2916 19 70 20, 2916 19 70 90,  
2916 32 10 00, 2916 32 90 00, 2917 12 10 00, 2917 12 90 00, 2917 39 11 00, 2917 39 11 00, 2917 39 19 00,  
2917 39 30 00, 2917 39 30 00, 2917 39 40 00, 2917 39 50 00, 2917 39 60 00, 2917 39 70 00, 2917 39 80 00,  
2917 39 80 10, 2917 39 80 20, 2917 39 80 30, 2917 39 80 40, 2917 39 80 80, 2918 23 10 00, 2918 23 90 00,  
2918 29 10 00, 2918 29 10 10, 2918 29 10 90, 2918 29 30 00, 2918 29 80 00, 2918 29 80 10, 2918 29 80 20,  
2918 29 80 30, 2918 29 80 90, 2918 99 10 00, 2918 99 20 00, 2918 99 30 00, 2919 90 10 00, 2919 90 90 00,  
2919 90 90 10, 2919 90 90 20, 2919 90 90 30, 2919 90 90 40, 2919 90 90 90, 2921 11 11 00, 2921 11 90 00,  
2921 19 10 00, 2921 19 30 00, 2921 19 80 00, 2921 19 80 10, 2921 19 80 20, 2921 19 80 30, 2921 19 80 90,  
2921 42 10 00, 2921 42 10 10, 2921 42 10 15, 2921 42 10 20, 2921 42 10 25, 2921 42 10 30, 2921 42 10 35,  
2921 42 10 40, 2921 42 10 45, 2921 42 10 50, 2921 42 10 60, 2921 42 10 70, 2921 42 10 80, 2921 42 10 85,  
2921 42 10 90, 2921 42 90 00, 2921 49 10 00, 2921 49 10 20, 2921 49 10 90, 2921 49 80 00, 2921 49 80 10,  
2921 49 80 20, 2921 49 80 90, 2921 59 10 00, 2921 59 20 00, 2921 59 30 00, 2921 59 40 00, 2922 49 10 00,  
2922 49 95 00, 2922 49 95 10, 2922 49 95 20, 2922 49 95 30, 2922 49 95 40, 2922 49 95 50, 2922 49 95 60,  
2922 49 95 90, 2924 21 10 00, 2924 21 90 00, 2924 21 90 10, 2924 21 90 90, 2924 29 30 00, 2924 29 95 00,  
2924 29 95 10, 2924 29 95 15, 2924 29 95 20, 2924 29 95 25, 2924 29 95 30, 2924 29 95 35, 2924 29 95 40,  
2924 29 95 45, 2924 29 95 50, 2924 29 95 55, 2924 29 95 60, 2924 29 95 65, 2924 29 95 70, 2924 29 95 75,  
2924 29 95 80, 2924 29 95 85, 2924 29 95 86, 2924 29 95 91, 2924 29 95 92, 2924 29 95 93, 2924 29 95 94,  
2924 29 95 95, 2924 29 95 96, 2924 29 95 97, 2924 29 95 99, 2925 19 10 00, 2925 19 30 00, 2929 10 10 00,  
2929 10 90 00, 2929 10 90 10, 2929 10 90 30, 2929 10 90 40, 2929 10 90 50, 2929 10 90 60, 2929 10 90 70,  
2929 10 90 80, 2929 10 90 90, 2932 99 50 00, 2932 99 70 00, 2932 99 70 10, 2932 99 70 20, 2932 99 70 30,  
2932 99 70 40, 2932 99 70 50, 2932 99 70 60, 2932 99 70 70, 2932 99 70 75, 2932 99 70 80, 2932 99 70 90,  
2932 99 85 00, 2932 99 85 20, 2932 99 85 30, 2932 99 85 90, 2933 69 30 00, 2933 99 10 00, 2933 99 30 00,  
2933 99 30 10, 2933 99 30 20, 2933 99 30 90, 2933 99 40 00, 2933 99 90 00, 2933 99 90 10, 2933 99 90 15,  
2933 99 90 20, 2933 99 90 25, 2933 99 90 30, 2933 99 90 35, 2933 99 90 40, 2933 99 90 45, 2933 99 90 50,  
2933 99 90 55, 2933 99 90 60, 2933 99 90 65, 2933 99 90 69, 2933 99 90 70, 2933 99 90 75, 2933 99 90 80,  
2933 99 90 81, 2933 99 90 82, 2933 99 90 86, 2933 99 90 87, 2933 99 90 88, 2933 99 90 89, 2933 99 90 90,  
2934 99 10 00, 2934 99 20 00, 2934 99 30 00, 2934 99 40 00, 2934 99 50 00, 2935 00 10 00, 2935 00 20 00,  
2936 29 10 00, 2936 29 30 00, 2936 29 90 00, 2936 90 11 00, 2936 90 11 00, 2936 90 19 00, 2936 90 80 00,  
2939 91 11 00, 2939 91 11 00, 2939 91 19 00, 2939 91 90 00, 2941 10 10 00, 2941 10 10 10, 2941 10 10 90,  
2941 10 20 00, 2941 10 20 10, 2941 10 20 90 och 2941 10 90 00. 
 
3504 00 00 10, 3504 00 00 20 och 3504 00 00 90. 
 
3913 90 00 91. 
 
4011 40 20 00, 4011 40 80 00, 4014 90 10 00, 4014 90 90 00, 4015 19 10 00, 4015 19 90 00, 4016 99 20 00,  
4016 99 20 10, 4016 99 20 90, 4016 99 52 00, 4016 99 52 00, 4016 99 58 00, 4016 99 58 00, 4016 99 99 00,  
4016 99 99 10, 4016 99 99 20, 4016 99 99 90, 4017 00 10 00 och 4017 00 90 00. 
 
4401 30 10 00, 4401 30 90 00, 4403 49 20 00 och 4403 49 40 00. 
 
4902 90 10 00, 4902 90 30 00, 4902 90 90 00, 4909 00 10 00 och 4909 00 90 00. 
 
5103 20 10 00, 5103 20 91 00, 5103 20 91 00, 5103 20 99 00, 5105 39 10 00, 5105 39 90 00, 5109 90 10 00 och 
5109 90 90 00. 
 
5301 30 10 00, 5301 30 90 00, 5307 10 10 00, 5307 10 90 00, 5309 21 10 00 och 5309 21 90 00. 



 
5404 90 11 00, 5404 90 11 00, 5404 90 19 00, 5408 23 10 00 och 5408 23 90 00. 
 
5503 90 10 00, 5503 90 10 10, 5503 90 10 90, 5503 90 90 00, 5503 90 90 20, 5503 90 90 30, 5503 90 90 90,  
5506 90 10 00, 5506 90 90 00, 5506 90 90 10, 5506 90 90 90, 5513 21 10 00, 5513 21 30 00 och 5513 21 90 00. 
 
5601 22 91 00, 5601 22 91 00, 5601 22 99 00, 5602 10 35 00, 5602 10 39 00, 5607 29 10 00, 5607 29 90 00,  
5608 11 11 00, 5608 11 11 00, 5608 11 19 00, 5608 11 91 00, 5608 11 91 00 och 5608 11 99 00. 
 
5804 10 11 00, 5804 10 11 00 och 5804 10 19 00. 
 
5907 00 10 00, 5907 00 90 00, 5907 00 90 10 och 5907 00 90 90. 
 
6305 32 81 00, 6305 32 81 00, 6305 32 89 00, 6305 33 91 00, 6305 33 91 00, 6305 33 99 00, 6310 10 10 00,  
6310 10 30 00 och 6310 10 90 00. 
 
6401 10 10 00, 6401 10 90 00, 6406 10 11 00, 6406 10 11 00, 6406 10 11 10, 6406 10 11 90, 6406 10 19 00,  
6406 10 19 10, 6406 10 19 90, 6406 99 10 00, 6406 99 80 00, 6406 99 80 10 och 6406 99 80 90. 
 
7004 90 70 00, 7004 90 92 00, 7004 90 92 00, 7004 90 98 00 och 7016 90 80 00. 
 
7304 39 30 00, 7304 39 30 00, 7304 39 30 10, 7304 39 30 90, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 99 00,  
7304 39 99 00, 7304 39 99 10, 7304 39 99 90, 7311 00 10 00, 7311 00 10 10 och 7311 00 10 90. 
 
7607 11 10 00. 
 
8416 20 90 00, 8417 80 10 00, 8417 80 20 00, 8417 80 80 00, 8432 10 10 00, 8432 10 90 00, 8433 30 10 00,  
8433 30 90 00, 8433 59 30 00, 8433 59 80 00, 8436 80 91 00, 8436 80 91 00, 8436 80 99 00, 8458 19 20 00,  
8458 19 40 00, 8458 19 80 00, 8460 29 11 00, 8460 29 11 00, 8460 29 19 00, 8462 91 10 00, 8462 91 50 00,  
8462 91 50 00, 8462 91 90 00, 8462 99 10 00, 8462 99 50 00, 8462 99 50 00 och 8462 99 90 00. 
 
8504 40 81 20, 8504 40 84 30, 8528 59 90 30, 8539 31 90 92, 8539 31 90 92, 8539 31 90 92, 8539 31 90 95 och 
8539 31 90 99. 
 
8701 30 10 00 och 8701 30 90 00. 
 
 
Fotnotsförteckning 
 
Textändring, gäller fr.o.m. 1.10.2008: 
TM 644 
Tilläggstullar och därmed förknippade garantier gäller inte om följande kvoter beviljas: 09.4315, 09.4316, 09.4317, 
09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4324, 09.4325, 09.4326, 09.4327, 09.4328, 09.4331, 09.4332, 09.4333, 09.4334, 09.4335, 
09.4336, 09.4337, 09.4338, 09.4339, 09.4340, 09.4341, 09.4342, 09.4343, 09.4344, 09.4345, 09.4346, 09.4347, 09.4348, 
09.4349, 09.4350, 09.4351, 09.4431, 09.4432, 09.4433, 09.4434, 09.4435, 09.4436, 09.4437, som förvaltas enligt 
kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 
2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och 
förmånsavtal, och 09.4652, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1498/2007 av den 18 december 2007 
om särskilda bestämmelser för utfärdande av importlicenser för socker och sockerblandningar samt kakao som omfattas av 
ursprungskumulation AVS/ULT eller EG/ULT. 09.4390, som förvaltas enligt Kommissionens förordning (EG) nr 901/2008 
av den 16 september 2008 om avskaffande av importtullen för vissa kvantiteter industrisocker under regleringsåret 
2008/09. 
 
Textändringar, gäller  fr.o.m.1.1.2009: 
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 1150/2008 och 
- den sammanlagda nettovikten per koefficientkategori enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1150/2008. 
 
TM 547 



Tillämpning av artikel 6.3 i Förordning (EG) nr 732/2008 (EGT L 211). 
 
 
Förfrågningar:      Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 eller 
   Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 
  eller e-post: etunimi.sukunimi@tulli.fi 
 
MKi/AM, 200/010/24.11.2008 
 



Kommissionens förordning om klassificering av vissa
varor i den kombinerade nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 20 november 2008 förordning (EG) nr 1156/2008 (EUT nr L
310/2008) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 21
november 2008. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 11 december 2008 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 efter
publiceringen av förordningen.

RAS/HHS, 201/010/25.11.2008

Bilaga: EUT L 310, 21.11.2008, s. 10 - 11



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, 182/2007 och 206/2007 samt genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08,
22/010/08, 48/010/08, 98/010/08, 106/010/08, 107/010/08, 142/010/08, 149/010/08 och 192/010/08, görs följande
ändringar.

NATIONELLT FÖRFARANDE (KODFÖRTECKNING 0027), ANDRA DELFÄLTET 37

Ändringarna i tullfrihetsförordningens bestämmelser gällande resandeinförsel och försändelser av ringa värde samt
ändringarna i nationella skatte- och accislagar och tullagen fr.o.m. 1.12.2008 medför ändringar i de nationella
förfarandekoder som används i tulldeklarationer.

ÄNDRINGAR AV FÖRKLARINGAR

KOD GAMMAL FÖRKLARING NY FÖRKLARING

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

Tullfria varor som ingår i resenärers personliga bagage,
värde högst 430 euro för resande i flyg- och sjötrafik,
300 euro för resande i annan trafik, med beaktande av
begränsningarna i mervärdesskattelagen och i lagen om
påförande av accis (TfriF art. 45, MomsL 95 - 95 e §,
LPA 19 -19 c §)

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

Försändelser av ringa värde, totaltvärde högst 150 euro
(ej alkoholvaror, tobak, tobaksvaror, parfymer eller eau
de toilette -varor) (TfriF art. 27)

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

Försändelser som skickas av en privatperson till en
annan (värde högst 45 euro, mängdbegränsningarna
enligt art. 31 i TfriF. I mervärdes- och
accisbeskattningen tillämpas inga värde- och
mängdbegränsningar för skatte- och accisfrihet, när
gåvoförsändelsen innehåller cigaretter, cigariller, pip-
och cigarettobak, alkohol eller alkoholdrycker) (TfriF
art. 29, MomsL 94.1.14, LPA 16 § 10 k.)

KOD SOM TAS UR BRUK

Nationell förfarandekod C05 [bohag för möblering av en andra bostad (TfriF 20, MomsL 1.1.2)] tas ur bruk.

Ändringarna av lagstiftningen beskrivs närmare i Tullstyrelsens cirkulär 191/010/20.11.2008. Kodändringarna träder i
kraft samtidigt som lagändringarna, dvs. den 1 december 2008.

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga.

JR/VHM, 202/010/25.11.2008



Ändringar i förteckningen över registrerade kunder
Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder den 26
november 2008 på grund av konkurs:

Finlayson Forssa Oy 0137105-7T0001 (9615-6) Forssa

MJA/TRH, 203/010/26.11.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
december 2008
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 den 3 – 31 december 2008
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 den 3 – 31 december 2008.

Island ISK 275,000

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MK/MN, 204/010/27.11.2008



Utjämningsåtgärder
Ändring till utjämningsåtgärder vid import av bredspektrumantibiotika med ursprung i Indien

Genom rådets förordning (EG) nr 1176/2008 (EUT nr L 319, 29.11.2008) har utjämningstullarna enligt förordning nr
713/2005 (TMD nr 90/2005) ändrats vid import av indisk bredspektrumantibiotika (KN-nummer ex 2941 10 10, ex 2941
10 20 och ex 2941 90 00).  De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 30 november 2008 och är följande:

Företag Utjämningstull
%

Taric-
tilläggsnr

KDL Biotech Ltd., Mumbai 17,3 A580

Nectar Lifesciences Ltd., Chandigarh 28,1 A581

Nestor Pharmaceuticals Ltd, New Delhi 25,3 A582

Ranbaxy Laboratories Ltd., New Delhi 11,9 8221

Torrent Gujarat Biotech Ltd., Ahmedabad 28,1 A583

Surya Pharmaceuticals Ltd., Chandigarh 28,1 A584

Alla andra företag 32 8900

Förteckningen ovan ersätter förteckningen i TMD nr 90/2005.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 207/010/1.12.2008



Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom.
bilskattelagen

Tullstyrelsen Föreskrift

  

Dnr Datum 

208/010/08 2.12.2008

Författningsgrund
40 § 2 mom. i bilskattelagen

Giltighetstid
1.1.2009 - 31.12.2009

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

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, 208/010/2.12.2008

Bilaga: Fastställande av perioder som avses i 40 §:n 2 mom. i bilskattelagen

1:a perioden den 1 -10 dagen
2:a perioden den 11 - 20 dagen
3:e perioden den 21- sista dagen i månaden.

Tullstyrelsens cirkulär 208/010/08, 2.12.2008.

Registrerade skattskyldiga skall avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter
utgången av perioden..



BilbeskattningsperiodSista
inlämningsdag för
perioddeklaration

Förfallodag

1.-10.1.2009 20.1.2009 4.2.2009

11.-20.1.2009 30.1.2009 16.2.2009

21.-31.1.2009 10.2.2009 25.2.2009

1.-10.2.2009 20.2.2009 9.3.2009

11.-20.2.2009 2.3.2009 17.3.2009

21.-28.2.2009 10.3.2009 25.3.2009

1.-10.3.2009 20.3.2009 6.4.2009

11.-20.3.2009 30.3.2009 14.4.2009

21.-31.3.2009 14.4.2009 27.4.2009

1.-10.4.2009 20.4.2009 5.5.2009

11.-20.4.2009 30.4.2009 15.5.2009

21.-30.4.2009 11.5.2009 25.5.2009

1.-10.5.2009 20.5.2009 4.6.2009

11.-20.5.2009 1.6.2009 15.6.2009

21.-31.5.2009 10.6.2009 25.6.2009

1.-10.6.2009 22.6.2009 6.7.2009

11.-20.6.2009 30.6.2009 15.7.2009

21.-30.6.2009 10.7.2009 27.7.2009

1.-10.7.2009 20.7.2009 4.8.2009



11.-20.7.2009 30.7.2009 14.8.2009

21.-31.7.2009 10.8.2009 25.8.2009

1.-10.8.2009 20.8.2009 4.9.2009

11.-20.8.2009 31.8.2009 14.9.2009

21.-31.8.2009 10.9.2009 25.9.2009

1.-10.9.2009 21.9.2009 5.10.2009

11.-20.9.2009 30.9.2009 15.10.2009

21.-30.9.2009 12.10.2009 26.10.2009

1.-10.10.2009 20.10.2009 4.11.2009

11.-20.10.2009 30.10.2009 16.11.2009

21.-31.10.2009 10.11.2009 25.11.2009

1.-10.11.2009 20.11.2009 7.12.2009

11.-20.11.2009 30.11.2009 15.12.2009

21.-30.11.2009 10.12.2009 27.12.2009

1.-10.12.2009 21.12.2009 4.1.2010

11.-20.12.2009 30.12.2009 14.1.2010

21.-31.12.2009 11.1.2010 25.1.2010

 



Tullkvot – undantag från ursprungsreglerna för
tonfiskfiléer från Kenya
För produkter med ursprung i Kenya beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning (1528/2007,
EUT L 348, 31.12.2007). Från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan tillfälliga undantag ändå
beviljas med stöd av art. 36 i förordningens bilaga II.  Förutsättningen är att undantaget inte medför allvarlig skada för
gemenskapens etablerade näringar.  

Kommissionen har genom sitt beslut av den 12 november 2008 (2008/886/EG, EUT L 317, 27.11.2008) beviljat ett
undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna för vissa tonfiskfiléer som tillverkas i Kenya. Undantaget gäller inom
kvoter för tonfiskfiléer (s.k. loins) med varukod 1604 14 16 (Bilaga 1). Enligt undantaget behöver de ingredienser som
används vid tillverkning av produkterna inte ha ursprung i Kenya för att produkterna ska anses ha ursprung i Kenya.  

Undantaget tillämpas på de produkter och mängder som anges i bilagan nedan och som importeras från Kenya till
gemenskapen under perioden den 1 januari 2008 – 31 december 2008.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska ha en hänvisning till beslutet. Med andra ord ska fält 7 i
varucertifikat EUR.1 vara försett med:

"Derogation - Decision 2008/886/EC” 

Beslutet tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2008 tills ett regionalt avtal med Kenya om ekonomiskt partnerskap (EPA)
börjar tillämpas, men dock högst till den 31 december 2008.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att ha en bestämmelse med stöd av vilken undantag från tillämpningen av
ursprungsreglerna kan beviljas utan särskilda åtgärder för en årlig kvoterad mängd tonfiskfiléer. Kenya är den enda av
partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapens som för närvarande exporterar tonfiskfiléer till gemenskapen.  

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 209/010/1.12.2008

Bilaga: EUT L 317; 27.11.2008, s. 18 Kenya



Antidumpningsåtgärder
Slutlig antidumpningstull vid import av mononatriumglutamat med ursprung i Folkrepubliken
Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 1187/2008 (EUT nr L 322, 2.12.2008) har en slutlig antidumpningstull införts vid
import av mononatriumglutamat med Taric-nummer 2922 42 00 10.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 3 december 2008 och är följande:

Företag Tullsats % Taric-tilläggsnr

Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd och Tongliao Meihua
Bio-Tech Co., Ltd

33,8 A883

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd 36,5 A884

Alla andra företag 39,7 A999

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 96/010/08) tas ut slutligt.

Slutlig antidumpningstull vid import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 1193/2008 (EUT nr L 323, 3.12.2008) har en slutlig antidumpningstull införts vid
import av citronsyra med KN-nummer 2918 14 00 och ex 2918 15 00 (Taric-nummer 2918 15 00 10).

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 4 december 2008 och är följande:

Företag Tullsats % Taric-tilläggsnr

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd – No 73, Daqing Road,
Bengbu City 233010, Anhui Province, Kina

35,7 A874

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd – West Side of Jincheng Bridge,
Wuxi 214024, Jiangsu Province, Kina

8,3 A875

RZBC Co. Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong
Province, Kina

36,8 A876

RZBC (Juxian) Co., Ltd, West Wing, Chenyang North Road,
Ju County, Rizhao, Shandong Province, Kina

36,8 A877

TTCA Co. Ltd – West, Wenhe Bridge North, Anqiu City,
Shandong Province, Kina

42,7 A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd – Economic Development
Zone, Yixing City 214203, Jiangsu Province, Kina

32,6 A879



Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd, No. 106 Luzhong Large
East Street, Laiwu, Shandong Province, Kina

6,6 A880

Weifang Ensign Industry Co., Ltd, The West End, Limin Road,
Changle City, Shandong Province, Kina

33,8 A882

Alla andra företag 42,7 A999

Kommissionen har godkänt de åtaganden som erbjudets av nedan nämnda företag samt av handelskammaren China
Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters:

Land Företag Taric-tilläggsnr

Folkrepubliken
Kina

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd – No 73 Daqing
Road, Bengbu City 233010, provinsen Anhui

A874

 
Produkten är framställd av RZBC Co., Ltd - No 9
Xinghai West Road, Rizhao, provinsen Shandong, och
såld av dess närstående försäljningsföretag RZBC Imp. &
Exp. Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao,
provinsen Shandong

A926

 
Produkten är framställd av RZBC (Juxian) Co., Ltd –
West Wing, Chengyang North Road, Ju County, Rizhao,
Shandongin maakunta, och såld av dess närstående
försäljningsföretag RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd – No 9
Xinghai West Road, Rizhao, provinsen Shandong

A927

 
TTCA Co., Ltd – West, Wenhe Bridge North, Anqiu
City, provinsen Shandong

A878

 
Yixing Union Biochemical Co., Ltd – Economic
Development Zone Yixing City 214203, provinsen
Jiangsu

A879

 
Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, No 106 Luzhong
Large East Street, Laiwu, provinsen Shandong

A880

 
Weifang Ensign Industry Co. Ltd, The West End, Limin
Road, Changle City, provinsen Shandong

A882

Antidumpningstullarna tillämpas inte vid import av produkter som tillverkats av ovan nämnda företag förutsatt att det
för citronsyra i samband med överlåtelsen till fri omsättning visas upp en faktura innehållande de uppgifter som anges i
bilagan nedan.

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 94/010/08) tas ut slutligt och
beloppen utöver den slutliga tullen återbetalas.  



Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av volframelektroder (KN-nummer ex 8101 99 10 och ex 8515 90 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina
har en partiell interimsöversyn inletts (EUT nr C 309, 4.12.2008).

- Vid import av ringpärmsmekanismer (KN-nummer ex 8305 10 00) med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn
inletts gällande eventuella fortsatta antidumpningsåtgärder (EUT nr C 310, 5.12.2008).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

RAS/MSR, 210/010/5.12.2008

BILAGA

Följande uppgifter ska 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 ska tullklareras vid gemenskapens gräns.

6. En exakt beskrivning av varorna med bl.a. följande uppgifter:
- Det produktkodnummer (PCN) som använts för åtagandet.
- En beskrivning i klartext av den vara som avses med respektive produktkodnummer.
- Företagets produktkodnummer (CPC).
- Taric-nummer.
- Kvantitet (i ton).

7. Beskrivning av försäljningsvillkoren, med bl.a. följande uppgifter:
- Priset per ton.
- Betalningsvillkoren.
- Leveransvillkoren.
- Alla rabatter och avdrag.

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 anställde vid företaget som har utfärdat fakturan samt följande undertecknade försäkran:

”Jag intygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna
faktura omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [FÖRETAGETS NAMN] och som godtagits av
Europeiska kommissionen genom beslut 2008/899/EG. Jag försäkrar att uppgifterna på denna faktura är fullständiga och
korrekta.”



Upphävande av gamla hem- och
periodförtullningstillstånd samt speditionsfirmors
adb-tillstånd vid export
Allmänna principer

Giltighetstiden för tillstånd som beviljats före den 1 december 2008 (nedan: gamla tillstånd) upphör om det
tillståndshavande företaget självt blir EDI-avsändare.

När ett ombud verkar som EDI-avsändare på exportörens vägnar kan man separat komma överens med kunden om att
det gamla hem- och periodförtullningstillståndet kan användas i begränsad omfattning.

Giltighetstiden för de gamla tillstånden går i alla fall ut senast den 30 juni 2009.

Upphävande av gamla hem- och periodförtullningstillstånd

Genom detta brev föreskrivs att tillstånden upphävs på följande sätt:

1. När innehavaren av ett gammalt hem- och periodförtullningstillstånd övergår till elektronisk deklarering och själv
fungerar som EDI-avsändare, upphör giltighetstiden för tillståndet på söndagen i den vecka som följer närmast efter
övergången till den elektroniska deklareringen.

2. När innehavaren av ett gammalt hem- och periodförtullningstillstånd övergår till elektronisk deklarering och ett
ombud verkar som EDI-avsändare för exportören,
a) upphör giltighetstiden på söndagen i den vecka som följer närmast efter övergången till den elektroniska deklareringen
eller
b) kan tillståndet fortsättningsvis användas i begränsad omfattning i enlighet med vad hemförtullaren och det tulldistrikt
som beviljat tillståndet kommer överens om.

I det sistnämnda fallet ska hemförtullaren senast två veckor före den planerade övergången till elektronisk deklarering
lägga fram sitt eget förslag till användning av tillståndet. Förslaget, som kan vara fritt formulerat, ska lämnas till det
tulldistrikt som beviljat tillståndet.  

Upphävande av speditionsfirmors adb-tillstånd

När en speditionsfirma med ett gammalt adb-tillstånd övergår till elektronisk deklarering och själv fungerar som
EDI-avsändare, upphör giltighetstiden för tillståndet på söndagen i den vecka som följer närmast efter övergången till
den elektroniska deklareringen.

Upphävande av tillstånd senast 30.6.2009

Utöver det ovan sagda föreskrivs genom detta brev att alla hem- och periodförtullningstillstånd samt speditionsfirmors
adb-tillstånd som beviljats före den 1 december 2008 upphör att gälla senast den 30 juni 2009.

JR/AH, 211/010/2.12.2008



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
december 2008
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 den 10 – 31 december 2008
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 den 10 – 31 december 2008.

Island ISK 290,000

Turkiet TRY 1,8426

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MJK/PKK, 212/010/4.12.2008



Kommissionens förordning om klassificering av vissa
varor i den kombinerade nomenklaturen
Europeiska gemenskapernas kommission utfärdade den 25 november 2008 förordning (EG) nr 1172/2008 (EUT nr L
317/2008) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning den 27
november 2008. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 17 december 2008 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 efter
publiceringen av förordningen.

RAS/HHS, 213/010/4.12.2008

Bilaga: EUT L 317, 27.11.2008, s. 5



Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Lagen om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis (748/2008) träder i kraft den 1 januari 2009. Accisen på
cigaretter, cigarrer samt pip- och cigarettobak höjs med ca 10 procent. Accisen på finskuren tobak avsedd att rullas till
cigarretter höjs med ca 25 procent. Samtidigt höjs minimiaccisen på cigaretter och finskuren tobak avsedd att rullas till
cigarretter med en procentenhet till 91 procent

PLK/KVR, 214/010/5.12.2008

Bilaga: Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

ACCISTABELL

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procent av
detaljhandelspris

Cigaretter 1. 15,13/1000 st. 52,0

Cigaretter och cigariller 2. ― 24,0

Pip- och cigarettobak 3. 6,50/kg 48,0

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 6,50/kg 52,0

Cigarettpapper 5. ― 60,0

Annan produkt som innehåller tobak 6. ― 60,0

För cigarretter ska i tobaksaccis betalas minst 91 procent av tobaksaccisen för cigarretter i den mest efterfrågade
prisklassen. För finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter ska i tobaksaccis betalas minst 91 procent av
tobaksaccisen för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter, i den mest efterfrågade prisklassen.

Tobaksaccisen för cigarretter är t.o.m. den 31 december 2009 minst 122,50 euro per 1 000 stycken cigarretter.
Tobaksaccisen för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter är t.o.m. den 31 december 2009 minst 60,00 euro per
kilogram.

Tullstyrelsen fastställer de mest efterfrågade prisklasserna för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till
cigarretter.



Autonoma importkvoter för textil- och
beklädnadsprodukter från Nordkorea år 2009
I kommissionens förordning (EU) nr 1164/2008, publicerad i Europeiska unionens officiella tidning L 314/2008 av den
25 november 2008, bestäms om ensidiga importkvoter för textilier och kläder för år 2009. Kvoterna gäller produkter
som har ursprung i Nordkorea. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2009.

För importörers kvotansökningar har en maximikvantitet fastställts för varje kategori. Kvantiteterna räknas upp i bilagan
nedan.

De importörer som redan har utnyttjat minst 50% av den kvantitet som tilldelats dem får lämna in en ny ansökan om
importlicens för samma kategori. Kvantiteterna i ansökan får inte överstiga de kvantiteter som anges i bilagan nedan.

Beviljade importlicenser är i kraft i nio månader, dock högst till och med den 31 december 2009. Tullstyrelsen kan på
importörens begäran förlänga importlicensens giltighetstid med tre månader, om minst 50 % av kvantiteten enligt
licensen har utnyttjats då förlängningen begärs. Tiden kan förlängas högst till den 31 mars 2010.

Ansökan om importlicens görs med tullblankett 654r-05. Kvoterna beviljas i enlighet med ansökningarnas ankomsttid i
den ordning som kommissionen har emot medlemsstaternas anmälningar om enskilda importörers ansökningar.
Medlemsstaterna kan lämna in tillståndsansökningar till kommissionen från och med den 7 januari 2009 kl. 10.00 lokal
tid i Bryssel.

Medlemsstaternas myndigheter kan bevilja importlicenser efter kommissionens anmälan om tillgängliga kvantiteter
endast om importören kan bevisa att det finns ett köpekontrakt gällande varorna.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419.

RAS/MSR, 215/010/ 8.12.2008

Bilaga

Maximikvantiteterna

Land Kategori Enhet Maximikvantitet

Nordkorea 1 kilogram 10 000

2 kilogram 10 000

3 kilogram 10 000

4 st 10 000

5 st 10 000

6 st 10 000

7 st 10 000

8 st 10 000



9 kilogram 10 000

12 par 10 000

13 st 10 000

14 st 10 000

15 st 10 000

16 st 10 000

17 st 10 000

18 kilogram 10 000

19 st 10 000

20 kilogram 10 000

21 st 10 000

24 st 10 000

26 st 10 000

27 st 10 000

28 st 10 000

29 st 10 000

31 st 10 000

36 kilogram 10 000

37 kilogram 10 000

39 kilogram 10 000

59 kilogram 10 000



61 kilogram 10 000

68 kilogram 10 000

69 st 10 000

70 par 10 000

73 st 10 000

74 st 10 000

75 st 10 000

76 kilogram 10 000

77 kilogram 5 000

78 kilogram 5 000

83 kilogram 10 000

87 kilogram 10 000

109 kilogram 10 000

117 kilogram 10 000

118 kilogram 10 000

142 kilogram 10 000

151A kilogram 10 000

151B kilogram 10 000

161 kilogram 10 000



Tullstyrelsens beslut om varubeskrivningar i
tulldeklarationer och lagerbokföring; ändring av
ikraftträdandedagen
Tullstyrelsen gav den 22 oktober 2008 beslut dnr 167/010/08 och anvisning dnr 164/010/08, vilka handlar om nivån på
varubeskrivningen i tulldeklarationer och om hur den ska anges i bokföringen. Avsikten var att beslutet skulle träda i
kraft den 15 december 2008.

Tullstyrelsen skjuter upp beslutets ikraftträdande till en tidpunkt som bestäms senare. Tullstyrelsen rekommenderar
likväl att deklaranterna och deras ombud så snart som möjligt börjar ange varubeskrivningarna och anteckningarna i
bokföringen enligt kraven i beslut dnr 167/010/08 trots att ikraftträdandet skjuts upp.

TVE/JR, 217/010/15.12.2008



TIR-uppgifterna till Tullen elektroniskt fr.o.m. 1.1.2009
Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1192/2008, utfärdad den 17 november 2008 och publicerad den 6 december
2008 i Europeiska gemenskapernas officiella tidning L329/2008, ska innehavare av TIR-carneter lämna uppgifterna om
de varor som transiteras med TIR-carneten elektroniskt till Tullen fr.o.m. den 1 januari 2009.

Mera information:

Tullstyrelsen Pia Romppanen 02049 22238

Södra tulldistriktet Marjo Saastamoinen 02049 21314

Östra tulldistriktet Marika Valtonen 02049 25041

Västra tulldistriktet Peter Dahlberg 02049 24044

Norra tulldistriktet Topi Virkkala 02049 28025

Ålands tulldistrikt Tapani Sivén 02049 26044

Europeiska unionens officiella tidning L 329/2008, 6.12.2008

JR/HeL, 218/010/8.12.2008



Zambia omfattas nu av
AVS-marknadstillträdesförordningen
Marknadstillträdesförordningen 1528/2007 (EUT L 348, 31.12.2007, EPA-behandling) som ersätter AKT-EG-
partnerskapsavtalet (s.k. Cotonouavtalet, LOMA-behandling) har tillämpats på 35 stater i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet (AVS) sedan den 1 januari 2008.

Zambia (ZM) omfattas av förordningen fr.o.m. den 9 december 2008 (ändringsförordning nr 1217/2008, EUT L 330,
9.12.2008). Zambia är fortfarande också ett av de minst utvecklade länderna enligt GSP-ordningen (SPGA).

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsärenden.

RAS/LL, 219/010/9.12.2008



De mest efterfrågade prisklasserna för cigarretter och
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt
beskattningsvärden enligt lagen om påförande av accis
för tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel
Tullstyrelsen fastställer med stöd av lagen om tobaksaccis (1470/94), vars bilaga, sådan den lyder i lagen 922/2001, har
ändrats genom lagen 748/2008, 4,40 euro/20 st (220 euro/1000 st) som den mest efterfrågade prisklassen för cigarretter
och 2,95 euro/30 g (98,33 euro/kg) som den mest efterfrågade prisklassen för finskuren tobak avsedd att rullas till
cigarretter .

Enligt lagen om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis (748/2008) är tobaksaccisen för cigarretter fr.o.m.
den 1 januari 2009 t.o.m. den 31 december 2009 minst 122,50 euro per 1 000 stycken cigarretter och
tobaksaccisen för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 60,00 euro per kilogram.

Tullstyrelsen har också med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994) fastställt följande genomsnittliga
detaljhandelspriser, dvs. accisbeskattningsvärden, som fr.o.m. den 1 januari 2009 ska tillämpas på tobaksprodukter
som förs in i landet för annat än kommersiellt ändamål:

cigarrer - vägande över 3 g 5,51 euro/st

 
- vägande högst 3 g 8,33 euro/10 st (0,8325 euro/st)

pip- och cigarrettobak 8,48 euro/40 g (0,212 euro/g)

  

cigarrettpapper i detaljhandelsform 24,54 euro/1000 st

  

annan produkt innehållande tobak 12,29 euro/45 g (0,2731 euro/g)

PLK/KMK, 220/010/17.12.2008



Tillägg till förklarande anmärkningar i Europeiska
gemenskapernas kombinerade nomenklatur (KN)
Kommissionen har publicerat ett meddelande (2008/C 312/02) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 312 av den
6 december 2008. Meddelandet innehåller en ändring till de förklarande anmärkningarna i den kombinerade
nomenklaturen (EUT C 133, 30.5.2008, s.1).

RAS/HHS, 221/010/9.12.2008

Bilaga: EUT C 312, 6.12.2008, s.5.



Förteckningen över varor som medför ökad risk för
bedrägeri (bilaga 44 C i tillämpningskodexen) fr.o.m.
1.1.2009
Förteckningen över varor som medför ökad risk för bedrägeri har ändrats genom bilaga III till kommissionens förordning
(EG) nr 1192/2008, utfärdad den 17 november 2008 och publicerad den 6 december 2008 i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning L329/2008. Den nya förteckningen träder i kraft den 1 januari 2009.

Mera information:

Tullstyrelsen Pia Romppanen 02049 22238

Södra tulldistriktet Marjo Saastamoinen 02049 21314

Östra tulldistriktet Marika Valtonen 02049 25041

Västra tulldistriktet Peter Dahlberg 02049 24044

Norra tulldistriktet Topi Virkkala 02049 28025

Ålands tulldistrikt Tapani Sivén 02049 26044

Europeiska unionens officiella tidning L 329/2008, 6.12.2008



Ändringar i tillämpningskodexen gällande
enhetstillstånd och nationella tillstånd till förenklade
förfaranden fr.o.m. 1.1.2009
Ändringarna i tillämpningskodexen (EG 2454/93) gällande enhetstillstånd offentliggjordes i Europeiska unionens
officiella tidning den 6 december 2008 (L 329). De ändrade bestämmelserna börjar tillämpas i två steg: 1.1.2009 och
1.1.2011. Med tanke på nya tillstånd träder de största ändringarna i kraft den 1 januari 2009.

Nedan presenteras de viktigaste ändringarna.

Enhetstillstånd och hur de används

Enhetstillstånden gör det möjligt för ekonomiska aktörer att centralisera bokföringen och betalningen av tullskulder till
ett EU-land. Mervärdesskatten och andra s.k. konsumtionsskatter ska ändå betalas i det land där varan överlåts till fri
omsättning. Tulldeklarationen kan inlämnas till ett annat tullkontor än det där varorna anmäls eller kommer att anmälas
eller göras tillgängliga för kontroll, förutsatt att den eller de tullmyndigheter som varit involverade i beviljandet av
tillståndet godkänner det.

De nuvarande enhetstillstånden gäller endast tullförfaranden med ekonomisk verkan och användning för särskilda
ändamål. Användningen av enhetstillstånden utvidgas så att de också gäller det förenklade deklarationsförfarandet och
hemförtullningsförfarandet.

Enhetstillstånd och AEO

Eftersom AEO-certifikat, särskilt de som gäller för tullförenklingar, ofta kommer att kombineras med enhetstillstånd, bör
reglerna om beviljande, upphävande för viss tid och återkallelse av båda typerna av tillstånd anpassas till varandra så
mycket som möjligt, inklusive bestämmelserna om bokföring som möjliggör en lämplig kontroll av förfarandet.

Om ett företag som ansöker om enhetstillstånd redan beviljats ett AEO-certifikat som gäller förenklade förfaranden,
prövas i samband med beviljande av enhetstillståndet inte längre samma saker som redan prövats när AEO-certifikatet
beviljades.

Ansökan om enhetstillstånd

Enhetstillstånd söks skriftligen med ett malldokument. Ansökningsblanketten och ifyllningsanvisningarna kommer att
finnas på Tullens webbplats. Ansökan kan fyllas i och skrivas ut på Internet.

Enhetstillstånd eller integrerat enhetstillstånd kan sökas av deklaranter eller ombud som är etablerade i gemenskapen
och uppfyller de ställda kraven och kriterierna. Ett enhetstillstånd kan användas bara av en enda juridisk person
(=FO-nummer). En koncern kan alltså inte göra en ansökan om enhetstillstånd för hela koncernen.

Beviljande av enhetstillstånd

Tullen prövar om sökanden uppfyller de ställda kraven och kriterierna. Om Tullen anser att tillståndet kan beviljas
sökanden, skickar Tullen till andra länder som berörs av tillståndet en förfrågan om huruvida dessa godkänner att
tillståndet beviljas.

Om sökanden enligt Tullen inte uppfyller kraven eller om något land som berörs av tillståndet inte godkänner att
tillståndet beviljas, avslår Tullen ansökan.

Ansökan om nationellt tillstånd till förenklingar

Alla nya nationella tillstånd till förenklingar vid import och export ska sökas med det nya malldokumentet. Samma
blankett används både vid ansökan av enhetstillstånd och vid ansökan av nationellt tillstånd till förenklingar.

Inverkan på nuvarande nationella tillstånd till förenklingar



Nuvarande tillståndshavare behöver inte ansökan om ett nytt tillstånd i början av år 2009. Nuvarande nationella tillstånd
till förenklingar ska emellertid förnyas enligt den nya tillståndsmallen senast den 1 januari 2011. Tullen kontaktar
tillståndshavarna i början av år 2010 och reder ut behovet av nya tillstånd.

Mera information fås av Hannu Hoskio vid Tullstyrelsen utrikeshandelsavdelning samt på Tullens webbplats.

JS/HHo, 223/010/10.12.2008



Kravet på importlicens för kinesiska textil- och
beklädnadsprodukter upphör 31.12.2008
Enligt kommissionens meddelande nr 2008/C 316/06 upphör övervakningssystemet med dubbelkontroll vid import av
textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Kina.

Överlåtelsen av textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Kina till fri omsättning förutsätter inte längre fr.o.m. den
1 januari 2009 någon importlicens eller något övervakningsdokument, oberoende av när produkterna avsänts från Kina.

Kommissionens meddelande offentliggjordes den 11 december 2008 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 316.

Importörerna ska fortfarande kunna bevisa textilprodukternas ursprung.

RAS/MSR, 224/010/11.12.2008



Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som skall
träda i kraft 1.1.2010
Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som skall träda i kraft den 1 januari 2010 bör senast den 16 februari 2009
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). Rådets
förordningar om ändring av tullsuspensioner och tullkvoter publiceras i Europeiska unionens officiella tidning
(http://eur-lex.europa.eu) två gånger om året (december-januari, juni-juli).

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 varor tillverkas inom gemenskapen.

Man bör noggrant redogöra för i 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 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 granskning 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

RAS/TSe, 225/010/11.12.2008

Bilaga 1 REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR QUOTA

 Member State: Finland

 Part I

1. Combined nomenclature code:

2. Precise product description taking into account customs tariff criteria:

3. Further information including commercial denomination, packaging, mode of operation, intended use of the imported
product, type of  product in which it is to be incorporated and end-use of that product:

4. Declaration by the interested party that the imported products are not the subject of an exclusive trading agreement
(join extra sheet):

5.  (a) Name and addresses of firms known in the Community or in a third country with preferential tariff arrangements
approached with a view to the supply of identical, equivalent or substitute products:

 (b) Dates and results of these approaches:

(c) Reasons for the unsuitability of the products of these firms for the purpose in question:

6. Special remarks (e.g. indication of similar or old suspension or quota, indication on existing binding tariff information:

Bilaga 2 REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR QUOTA

Member State: Finland

Part II

1. Combined nomenclature code:

2. Request submitted by: National Board of Customs

Address: Box 512, 00101 Helsinki

Telephone/telex/fax: + 20 492 2118 (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.



Kompensationsränta enligt artikel 519 i
tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i december
2008
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 2008, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta
för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i oktober 2008 i den medlemsstat där den första av de processer
eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är

Euroområdet 5,11 %

Danmark 5,99 %

Sverige 5,27 %

Storbritannien 6,13 %

Lettland 10,03 %

Litauen 7,00 %

Polen 6,80 %

Slovakien 4,21 %

Tjeckien 4,19 %

Ungern 8,95 %

Estland 6,69 %

Bulgarien 7,69 %

Rumänien 18,21  %

MJK/PKK, 226/010/11.12.2008



Tullstyrelsens beslut om vissa tullkontor
Nedan publiceras ett nytt beslut av Tullstyrelsen om vissa tullkontor, eftersom Tullstyrelsen beslutat att fr.o.m. den 1
januari 2009 lägga ned Borgå tull i Södra tulldistriktet, Korpo, Gustavs, Nystads och Seinäjoki tullar i Västra
tulldistriktet, Joensuu tull i Östra tulldistriktet samt Brahestads, Röyttä och Kajana tullar i Norra tulldistriktet. Fr.o.m.
samma datum läggs ned också Ingå tull som hör till Sjötullen i Södra tulldistriktet.

RV/AOL, 227/010/11.12.2008

Bilaga: 227_bilaga.pdf: Tullstyrelsens beslut om vissa tullkontor



 

   

 
Tullstyrelsens beslut om vissa tullkontor 

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 2008 
 

Tullstyrelsen har med stöd av 1 § (902/2002) 2 mom. i lagen den 8 februari 1991 om 
tullverket (228/91) beslutat följande 

1 §. De tullkontor som inte ligger vid rikets landgräns är följande: 
Södra tulldistriktet: distriktets ledning i Helsingfors, Sjötullen, Landtullen och 

Flygtullen samt tullarna i Lahtis, Tavastehus, Lovisa och Hangö; 
Västra tulldistriktet: distriktets ledning i Åbo samt tullarna i Nådendal, Raumo, 

Tammerfors, Björneborg, Jyväskylä, Kaskö, Vasa, Jakobstad och Karleby; 
Ålands tulldistrikt: distriktets ledning i Mariehamn samt tullarna i Eckerö och 

Långnäs; 
Östra tulldistriktet: distriktets ledning i Villmanstrand samt tullarna i Kotka, 

Fredrikshamn, Kouvola och Kuopio; 
Norra tulldistriktet: distriktets ledning i Torneå samt tullarna i Uleåborg, Kemi och 

Rovaniemi. 
 

2 §. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2009. 
Genom detta beslut upphävs Tullstyrelsens beslut av den 8 november 2004 om vissa 

tullkontor. 
 
 

Som ställföreträdare för  
generaldirektören 
Överdirektör   Reijo Virtanen 
 
Chefsjurist    Arto Lillman 



Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om farledsavgift (750/2008) och
regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift
Riksdagen har godkänt två regeringspropositioner gällande ändring av lagen om farledsavgift: regeringens proposition till
Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift (RP 79/2008) och regeringens proposition till
Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift (RP 149/2008, båda propositionerna
finns på riksdagens webbplats) ). Genom lagen om ändring av lagen om farledsavgift slopas kravet om att en redare som
är etablerad utomlands ska ha ett ombud som bor i Finland. Genom lagen om ändring av 6 och 8 § i lagen om
farledsavgift sänks farledsavgiftens priser per enhet och maximibelopp.

Redarens ombud och avgiftsskyldighet

Genom ändringen slopas kravet enligt 4 § i lagen om farledsavgift om att en redare som är etablerad utomlands ska ha
ett ombud som bor i Finland. Enligt den nya författningstexten kan en redare som är etablerad i en stat som hör till
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet agera utan ombud eller så kan redaren ha ett av
tullmyndigheten godkänt ombud som är etablerat i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. En redare som är etablerad någon annanstans än i en stat som hör till Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett av tullmyndigheten godkänt ombud som är etablerat i en stat som
hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Utgångspunkten är att redaren är skyldig att betala farledsavgiften. Men om en redare etablerad i en stat som hör till
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har ett av tullmyndigheten godkänt ombud är
redaren och ombudet solidariskt ansvariga för betalningen av farledsavgiften. Eftersom en redare etablerad någon
annanstans än i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett av
tullmyndigheten godkänt ombud som är etablerat i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, är redaren och ombudet alltid solidariskt ansvariga för betalningen av farledsavgiften.

Efterdebitering

Tredje momentet i 20 § i lagen om farledsavgift ändras till att motsvara ändringarna i ovan nämnda 4 §. Om en redares
ombud som är godkänt av tullmyndigheten och etablerat i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet inte visste eller inte borde ha vetat att den anmälan, handling eller annan uppgift som
lämnats för fastställande av farledsavgiften är bristfällig, vilseledande eller oriktig, ska ombudet efterdebiteras inom 18
månader från det att fordran uppstod.

Priser per enhet och maximibelopp per fartygsanlöp

Farledsavgiftens priser per enhet som fastställs enligt lastfartygets och passagerarfartygets isklass sänks med i genomsnitt
1,6 procent. Sänkningen gäller alla fartygstyper.

Farledsavgiftens maximibelopp är efter ändringen 98 400 euro. Farledsavgiften för passagerarfartyg är dock högst 29
620 euro och för kryssningsfartyg högst 40 640 euro

Ikraftträdande

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2009.

Mera information: Satu Könni, tfn 020 492 2499

RV/SK, 228/010/8.12.2007



GSP+ -länderna fr.o.m. 1.1.2009
Kommissionen offentliggjorde den 9 december 2008 en förteckning över sådana förmånsländer enligt Allmänna
preferenssystemet (GSP) som uppfyller kriterierna för den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott
styre (kommissions beslut 2008/938/EG, EUT L 334, 12.12.2008). En ytterligare förutsättning är att förmånslandet är ett
sårbart land.

GSP+ -länderna 1.1.2009 – 31.12.2011, landgruppskoden i Taric är SPGE

AM Armenien

AZ Azerbajdzjan

BO Bolivia

CO Colombia

CR Costa Rica

EC Ecuador

GE Georgien

GT Guatemala

HN Honduras

LK Sri Lanka

MN Mongoliet

NI Nicaragua

PE Peru

PY Paraguay

SV El Salvador

VE Venezuela

Av dessa länder är Armenien, Azerbajdzjan och Paraguay nya GSP+-länder. Panama för sin del är inte längre ett
GSP+-land fr.o.m. nästa år. Landet får extra tullförmåner enligt stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre
bara till slutet av 2008.  

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.



SL/LL, 229/010/15.12.2008



Tullstyrelsens beslut om anmälan om farledsavgift och
förhandsanmälan

Tullstyrelsen Föreskrift

  

Dnr Datum

230/010/08 18.12.2008

Författningsgrund
Lagen om ändring av 4 § och 20 § i lagen om farledsavgift (750/2008, 21.11.2008)

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.1.2009 tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikten, idkarna av kommersiell utrikestrafik med fartyg och representanterna för dessa

1. Allmänt

Genom ändringen av lagen om farledsavgift slopas kravet enligt lagens 1 kap. 4 § om att en redare som är etablerad
utomlands ska ha ett ombud som bor i Finland. Enligt den nya författningstexten kan en redare som är etablerad i en stat
som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet agera utan ombud eller så kan redaren
ha ett av tullmyndigheten godkänt ombud som är etablerat i en stat inom Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. En redare som är etablerad någon annanstans än i en stat inom Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett av tullmyndigheten godkänt ombud som är etablerat i en stat som
hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Redaren är skyldig att betala farledsavgiften. Men om en redare som är etablerad i en stat som hör till Europeiska
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har ett av tullmyndigheten godkänt ombud är redaren och
ombudet solidariskt ansvariga för betalningen av farledsavgiften.

2. Beslutets tillämpningsområde

Denna föreskrift gäller skriftlig anmälan om farledsavgift för ett fartyg i handelssjöfart som anländer från utlandet till
Finland eller från en finländsk hamn till en finländsk hamn samt skriftlig förhandsanmälan i anslutning till fartygets
ankomst.

Föreskriften påverkar inte sådana företags verksamhet som fått tillstånd att lämna anmälningarna om farledsavgifter till
PortNet.

3. Anmälan om farledsavgift

Den kombinerade blanketten 1 s/r-06 med Internationella sjöfartsorganisationens allmänna deklaration, anmälan om
sjöfartsavgifter och lastanmälan har ändrats till den del som gäller anmälan om sjöfartsavgifter.

Med den nya blanketten 1 s/r-09 ska utöver redarens eller ombudets kontaktuppgifter också det momsnummer anges
som specificerar den avgiftsskyldige i den EU-stat där denne är etablerad. Avgiftsskyldiga etablerade i Norge, Island
eller Liechtenstein ska ange annat motsvarande registreringsnummer.

När det vid ankomstklarering av ett fartyg används ett ombud som är solidariskt ansvarigt för betalning av
farledsavgiften och etablerat i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
ska ombudets identifieringsuppgifter anges i blanketten.



I fråga om andra uppgifter som ska anges i anmälan iakttas föreskriften 193/010/05 av den 23 december 2005.

4. Skriftlig förhandsanmälan i fartygstrafik från utlandet

För ett fartyg som i utrikestrafik anländer till en finländsk hamn ska man enligt föreskriften 155/010/03 av den 1
september 2003 avge antingen en elektronisk eller en skriftlig förhandsanmälan. En skriftlig förhandsanmälan ska alltid
användas i fartygstrafiken från utlandet, om anmälan inte avges elektroniskt till Sjöfartsverkets elektroniska PortNet-
systemet.

När den skriftliga förhandsanmälan används ska den utöver de förhandsuppgifter som nämns i föreskriften 155/010/03
av den 1 september 2003 också innehålla uppgifterna enligt punkt 3 ovan om den avgiftsskyldige samt fartygets isklass
enligt Sjöfartsverkets isklassregister.

Som förhandsanmälan används tullblankett nr 1 s/r-09.

Den elektroniska förhandsanmälan till PortNet kräver PortNet-koder som tilldelas av Sjöfartsverket.

5. Ibruktagande av nya deklarationsblanketter

Den nya deklarationsblanketten 1 s/r-09 ska användas fr.o.m. den 1 januari 2009.

TVE/JS, 230/010/18.12.2008

Bilaga: 1r_09.pdf: Tullblankett 1r-09



Tullblankett nr 1r - 09 

INTERNATIONELLA SJÖFARTSORGANISATIONENS ALLMÄNNA DEKLARATION 

  Ankomst  Avgång 

1. Fartygets namn och beskrivning 2. Ankomst-/avgångshamn 3. Datum och tid för ankomst/ 
    avgång 

   
4. Fartygets nationalitet 5. Befälhavarens namn 6. Föregående hamn / destinationshamn 
   
7. Registreringscertifikat (hamn, datum, nummer) 8. Skeppsklarerarens namn och adress 
 
9. Bruttotonnage 10. Nettotonnage 
  
11. Fartygets placering i hamnen (kajplats eller ankarplats) 
 

 

12. Kort beskrivning av resan (föregående och kommande hamnar; stryk under de hamnar där den resterande lasten kommer att lossas) 
 

13. Kort beskrivning av lasten 
 

14. Besättningens antal (inbegripet 
      befälhavaren) 

15. Passagerarnas antal 16. Anmärkningar 

  
Bilagor 

(ange antalet exemplar) 

17. Lastdeklaration 18. Proviantdeklaration 

  

 

19. Besättningslista 20. Passagerarlista 21. Datum och befälhavarens, skeppsklarerarens eller någon 
annan av befälhavaren befullmäktigad persons underskrift 

  
22. Deklaration om besättningens 
      personliga egendom (*) 

23. Hälsodeklaration (*) 

  

 

(*) Endast vid ankomst 

ANMÄLAN OM SJÖFARTSAVGIFTER 

Fartygets signalbokstäver (Call sign) Fartygets IMO-nummer Fartygstyp enligt lagen om 
farledsavgift 

   
Isklass enligt isklassregistret   Isklassen / klassbeteckningen gäller fr.o.m. 
  
Följande sjöfartsavgifter betalas Grund för nedsättning av farledsavgift, nedsättning % 

 lästavgift  farledsavgift  
För fartyget har betalats Fartyget har Ansöks om 

 lästavgift  befrielse från farledsavgift (FAL 10§)  intyg över befrielse från farledsavgift 
Redare eller ombud i Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(Lagen om farledsavgift 4 §) 

Momsnummer eller annat mot- 
svarande registreringsnummer 

Tullens kundnummer 
+ tilläggsdel 

 

    Tullens 
kreditkund 

Adress 
 
Telefon- och faxnummer E-postadress 
  
Ombudsman Adress 
  
Datum Underskrift Tfn 
  Fax 

 

    LASTANMÄLAN PÅ OMSTÅENDE SIDA



 

 

Lastanmälan kan inte användas för att uppvisa 
varor för tullen eller som summarisk deklaration LASTANMÄLAN Lastanmälan ifylls ej, om uppgifterna lämnats 

via PortNet 
 
Last som lossas/lastas i hamnen införs enligt avgångs-/destinationshamn. Både hamnens och landets namn skall uppges. 
Avgångshamnar och -länder/  01 Hamn 02 03 04 05 

Destinationshamnar och -länder  Land     

1 Antal passagerare st      
 av vilka passageraravgift betalas av st      
2 Person- och paketbilar st      
3 Bussar st      
4 Lastbilar, paketbilar, lastade st/last t st           /            t / / / / 
5 Lastbilar, tomma st      
6 Släpvagnar, lastade st/last t / / / / / 
7 Släpvagnar, tomma st      
8 Containrar 20 fot eller mindre, lastade st/last t / / / / / 
9 Containrar 20 fot eller mindre, tomma st      
10 Containrar över 20 men under 40 fot, lastade st/last t / / / / / 
11 Containrar över 20 men under 40 fot, tomma st      
12 Containrar 40 fot, lastade st/last t / / / / / 
13 Containrar 40 fot, tomma st      
14 Containrar över 40 fot, lastade st/last t / / / / / 
15 Containrar över 40 fot, tomma st      
16 Järnvägsvagnar, lastade st/last t / / / / / 
17 Järnvägsvagnar, tomma st      
18 Övriga transportmedel, lastade st/last t / / / / / 
19 Övriga transportmedel, tomma st      
20 Råvirke, flis t      
21 Sågat virke t      
22 Cellulosa, slipmassa, returpapper t      
23 Papper, pappersprodukter, kartong t      
24 Plywood, faner t      
25 Övriga träindustriprodukter t      
26 Järnmalm, anrikad malm, järnskrot t      
27 Annan malm, även anrikad, annat skrot t      
28 Metaller, metallarbeten t      
29 Maskiner, anläggningar, transportmedel t      
29.1 Nya motorfordon st/t st           /            t / / / / 
30 Övriga metallprodukter t      
31 Råolja t      
32 Oljeprodukter t      
33 Stenkol, koks t      
34 Bränntorv t      
35 Gödselmedel t      
36 Kolkemikalier, tjära t      
37 Övriga kemiindustriprodukter t      
38 Råmineraler t      
39 Cement, kalk, industriella mineralprodukter t      
40 Spannmål t      
41 Sockerbetor t      
42 Färsk frukt, färska grönsaker, potatis t      
43 Levande djur t      
44 Livsmedel, djurfoder t      
45 Oljeväxter, växtoljor, djurfett t      
46 Textilråvaror, hudar, gummi t      
47 Skinn, textiler, kläder t      
48 Glas, keramiska produkter t      
49 Övriga industriprodukter t      
50 Ospecificerat styckegods t      
51 Övriga oklassificerade produkter t      
Transittransporter t      

       
       

 



Undantag från ursprungsreglerna - tullkvoter; Laos,
Kambodja och Nepal
I artikel 76 i tillämpningskodexen bestäms om möjligheten att bevilja undantag från tillämpningen av
GSP-ursprungsreglerna.  Undantag kan beviljas de minst utvecklade förmånsländerna i GSP-systemet på dessa länders
ansökan.

Giltighetstiden för de undantag från ursprungsreglerna som beviljats för textilprodukter med ursprung i Laos, Kambodja
och Nepal har förlängts fr.o.m. den 1 januari 2009. Dessa undantag tillämpas tills de kommande ändringarna av
GSP-ursprungsreglerna börjar tillämpas.  Giltighetstiden för undantagen upphör likväl senast den 31 december 2010.  

Förlängningen av undantagen från ursprungsreglerna har genomförts genom kommissionens  förordning (EG) nr
1236/2008 (Laos) av den 11 december 2008 och genom kommissionens förordningar (EG) nr 1244/2008 (Kambodja)
och 1245/2008 (Nepal) av den 12 december 2008, EUT L 334, 12.12.2008 och L 335, 13.12.2008.  Dessa förordningar
tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2009.

För de textilprodukter som omfattas av detta undantag ska ett ursprungsintyg Form A visas upp i samband med import.
 Fält 4 i intyget ska vara försett med en anteckning om tillämpningen av undantaget. Anteckningen ändras inte.

GSP-land som beviljats
undantag

Anteckning i Form A -intyget

Laos " Derogation Regulation (EC) No 1613/2000"

Kambodja " Derogation Regulation (EC) No 1614/2000"

Nepal " Derogation Regulation (EC) No  1615/2000" 

De produkter som omfattas av undantaget (textilkategorier och KN-nummer) samt de årliga kvotvolymerna och
kvotnumren finns publicerade i TMD nr 142/2000.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

SL/LL, 231/010/15.12.2008



NCTS-TIR -reservförfarande fr.o.m. 1.1.2009
Genom kommissionens förordning (EG) nr 1192/2008 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ersätts
artikel 454 i tillämpningskodexen i sin helhet. Punkterna 6 och 7 i artikeln lyder fr.o.m. den 1 januari 2009 som följer:

Artikel 454.6 och 7:

”6. Kravet på att TIR-carnetuppgifterna ska lämnas in med hjälp av databehandlingsteknik får endast frångås i följande
undantagsfall:
a) Om tullmyndigheternas datoriserade transiteringssystem inte fungerar.
b) Om programvaran för inlämning av TIR-carnetuppgifterna med hjälp av databehandlingsteknik inte fungerar.
c) Om nätet mellan programvaran för inlämning av TIR-carnetuppgifterna med hjälp av databehandlingsteknik och
tullmyndigheterna inte fungerar.

7. Undantag i enlighet med punkt 6 b och c måste godkännas av tullmyndigheterna.”

Mera information:

Södra tulldistriktet Marjo Saastamoinen 02049 21314

Östra tulldistriktet Marika Valtonen 02049 25041

Västra tulldistriktet Peter Dahlberg 02049 24044

Norra tulldistriktet Topi Wirkkala 02049 28025

Ålands tulldistrikt Tapani Sivén 02049 26044

JR/HeL, 232/010/15.12.2008

Europeiska unionens officiella tidning L 329, 6.12.2008



Höjning av accisåterbäringen som betalas till
yrkesmässiga växthusodlare
I lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) ändras 10 a § 1 mom. (604/2006) genom lagen om ändring av 10 a § i
lagen om accis på flytande bränslen (920/2008) fr.o.m. den 1 januari 2009.

Accisåterbäringen till yrkesmässiga växthusodlare höjs retroaktivt fr.o.m. början av år 2008. Den förhöjda återbäringen
är 5,85 cent per liter lätt brännolja och 2,75 cent per kilogram tung brännolja.

Betalningstidpunkt för återbäringen

Höjningen av accisåterbäringen förutsätter att Europeiska gemenskapens kommission godkänner den. Återbäringar kan
betalas först efter att kommissionen gett sitt tillstånd.  De retroaktiva höjningarna betalas utan särskilda ansökningar
efter kommissionens tillstånd. Tullstyrelsen informerar separat om när kommissionen gett sitt tillstånd och när
utbetalningen kan börja.

PLK/KL, 233/010/19.12.2008



Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Bilaga: 234.pdf, PDF-fil



 
Ändringar i Brukstariffen (THB II) 
 
Ändringar i varukoder 
gäller fr.o.m. 1.1.2009: 
 
 
Varukod 

 
Varubeskrivning 

 
Tariffenlig tullsats; 

K; S 

 
Extra  

mängdenhet 

 
Bilaga 

Kapitel 03 
0302 70 00 10 - -  Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea 

pallasii) 
10,0  1, 5 

0302 70 00 30 - -  Av lax 10,0  1, 5 
0302 70 00 40 - -  Av gädda 10,0  1, 5 

Kapitel 19 
1901 10 00 10 - -  Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk 

och mjölkprodukter 
7,6 + EA  1, 3 

1901 10 00 80 - -  Andra 7,6 + EA  1, 3 
1901 90 99 10 - - - -  Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk 

och mjölkprodukter 
7,6 + EA; K:33,0 

(090087) 
 1, 3 

1901 90 99 90 - - - -  Andra 7,6 + EA; K:33,0 
(090087) 

 1, 3 

Kapitel 28 
2804 70 00 10 - -  Gul fosfor 5,5  1 
2804 70 00 90 - -  Andra 5,5  1 
2827 49 90 10 - - - -  Hydrerad zirkoniumdikloridoxid 5,3  1,5 
2827 49 90 90 - - - -  Andra 5,3  1, 5 
2842 10 00 10 - -  Syntetiskt betazeolitpulver 5,5  1, 4 
2842 10 00 90 - -  Andra 5,5  1, 4 
2845 90 90 40 - - -  Järnborid anrikad till mer än 95 viktprocent med 

bor-10 
5,5  1, 4, 5 

2850 00 60 10 - - -  Natriumazid 5,5  1 
2850 00 60 19 - - -  Andra 5,5  1 

Kapitel 29 
2907 19 90 20 - - - -  Bifenyl-4-ol 5,5  1, 4, 5 
2912 29 00 30 - - -  α, α,3-Trimetylbensenpropanal 5,5  1, 4, 5 
2914 39 00 50 - - -  4-Fenylbensofenon 5,5  1, 4, 5 
2914 39 00 60 - - -  4-Metylbensofenon 5,5  1, 4, 5 
2914 50 00 80 - -  2',6'-Dihydroxiacetofenon 5,5  1, 4, 5 
2916 39 00 65 - - -  2-(4-Nitrofenyl)smörsyra 6,5  1, 4, 5 
2918 30 00 30 - -  Metyl-2-bensoylbensoat 6,5  1, 4, 5 
2918 30 00 40 - -  Ftalaldehydsyra 6,5  1, 4, 5 
2921 19 85 40 - - - -  Tris(dietylamido)tert-butylimidotantal (V) Tullsats saknas  1, 5 
2921 19 85 50 - - - -  Tetrakis(etylmetylamino)hafnium (IV) Tullsats saknas  1, 5 
2921 51 19 50 - - - - -  Mono- och dikoloroderivat av p-fenylendiamin 

och p-diaminotoluen 
6,5  1, 5 

2922 49 85 70 - - - -  2-Etylhexyl-4-dimetylaminobensoat 6,5  1, 4, 5 
2923 90 00 25 - -  Tetrakis(dimetylditetradecylammonium)molybdat Tullsats saknas  1, 5 
2924 19 00 70 - - -  Metylkarbamat 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 87 - - - -  Paracetamol (INN) 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 88 - - - -  3-Hydroxi-5'-kloro-2'-metyl-2-naftanilid 6,5  1, 4, 5 
2924 29 98 89 - - - -  Flutolanil (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2926 90 95 81 - - -  4-aminobensonitril 6,5  1, 4, 5 
2932 29 85 84 - - - -  Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametylnafta[2,1-b]furan-

2( 1H)-on 
Tullsats saknas  1, 5 

2932 29 85 85 - - - -  Hexan-4-olid Tullsats saknas  1, 5 
2933 19 90 60 - - - -  Pyraflufen-etyl (ISO) 6,5  1, 4, 5 
2933 19 90 70 - - - -  4,5-Diamino-1-(2-hydroxietyl)-pyrazolsulfat 6,5  1, 4, 5 
2933 79 00 40 - - -  3,3-Pentametylen-4-bytyrolaktam 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 71 - - - -  10-Metoxiiminostilben 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 72 - - - -  1,4,7-Trimetyl-1,4,7-triazacyklononan 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 73 - - - -  5-(Acetoacetylamino)benzimidazolon 6,5  1, 4, 5 
2933 99 80 74 - - - -  Imidazo[1,2-b]pyridazinhydroklorid 6,5  1, 4, 5 



2933 99 80 76 - - - -  Mangan (2+), bis(oktahydro-1,4,7-trimetyl-1H-
1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, acetat 
(1:2) 

6,5  1, 4, 5 

2933 99 80 77 - - - -  Mangan(2+), bis(oktahydro-1,4,7-trimetyl-1H-
1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, sulfat 
(1:1) 

6,5  1, 4, 5 

2933 99 80 78 - - - -  3-Amino-3-azabicyklo (3.3.0) oktanhydroklorid 6,5  1, 4, 5 
2934 10 00 40 - -  (Z)-2-(2-t-Butoxikarbonylaminotiazol-4-yl)-2-

pentensyra 
6,5  1, 4, 5 

2934 10 00 50 - -  2-(2-Formylaminotiazol-4-yl)ättiksyra 6,5  1, 4, 5 
2934 20 80 50 - - -  S-(1,3-Bensotiazol-2-yl)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-yl 

)-2-(acetyloxiimino)tioacetat 
6,5  1, 4, 5 

2934 99 90 79 - - - -  Tiofen-2-etanol 6,5  1, 4, 5 
2934 99 90 81 - - - -  2-(5-Amino-1,2,4-tiadiazol-3-yl)-(Z)-2-

metoxiimino ättiksyra 
6,5  1, 4, 5 

2934 99 90 82 - - - -  2-Metyl-1-[4-(metyltio)fenyl]-2-morfolinopropan-
1-on 

6,5  1, 4, 5 

2935 00 90 83 - -  3-Amino-N,N-dietyl-4-metoxibensensulfonamid Tullsats saknas  1, 5 
Kapitel 38 
3810 10 00 10 - -  Lödpasta för användning inom den elektro-tekniska 

industrin, bestående av en blandning av metaller och 
harts i följande proportioner: 
- 70 viktprocent eller mer av tenn, men högst 
90 viktprocent 
- högst 10 viktprocent av en eller flera av metallerna 
silver, koppar, vismut, zink och indium 

6,5  1 

3810 10 00 90 - -  Andra 6,5  1 
3815 90 90 77 - - -  Katalysatorpulver i en vattenlösning, innehållande 

- 1 viktprocent eller mer av palladium, men högst 
3 viktprocent 
- 0,25 viktprocent eller mer av bly, men högst 
3 viktprocent 
- 0,25 viktprocent eller mer av blyhydroxid, men 
högst 0,5 viktprocent 
- 5,5 viktprocent eller mer av aluminium, men 
högst 10 viktprocent 
- 4 viktprocent eller mer av magnesium, högst 
10 viktprocent 
- 30 viktprocent eller mer av kiseldioxid, men högst 
50 

6,5  1, 5 

3817 00 50 10 - -  Blandning av alkylbensener (C14-26) innehållande 
- 35 viktprocent eller mer av eikosylbensen, men 
högst 60 viktprocent 
- 25 viktprocent eller mer av dokosylbensen, men 
högst 50 viktprocent 
- 5 viktprocent eller mer av tetrakosylbensen, men 
högst 25 viktprocent 

6,3  1 

3817 00 50 90 - -  Andra 6,3  1 
3824 90 97 52 - - - - -  Poly(tetrametylenglykol)bis[(2-benzoyl-

fenoxi)acetat] med en genomsnittlig 
polymerkedjelängd av mindre än 5 monomera 
enheter 

6,5  1, 2, 4, 5

3824 90 97 53 - - - - -  Poly(etylenglykol) bis(p-dimetyl)aminobensoat 
med en genomsnittlig polymerkedjelängd av 
mindre än 5 monomera enheter 

6,5  1, 2, 4, 5

3824 90 97 75 - - - - -  Poly(tetrametylenglykol)bis[(9-oxo-9H-
tioxanten-1-yloxi)acetat] med en genomsnittlig 
polymerkedjelängd av mindre än 5 monomera 
enheter 

6,5  1, 2, 4, 5

3824 90 97 79 - - - - -  Blandning av 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-
aminobutoxi)etoxi]but-2-ylamin och 20 % 
(± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metyl} 
propoxi)but-2-ylamin 

6,5  1, 2, 4, 5

Kapitel 39 
3902 90 90 52 - - -  Andra:    



3902 90 90 52 - - - -  Amorf polyalfaolefinsampolymerblandning av 
poly(propylen-co-1-buten) och petroleum-
kolväteharts 

6,5  1, 5 

3903 11 00 10 - - -  Vita expanderbara polystyrenpärlor som har en 
värmeledningsförmåga på högst 0,034 W/mK vid 
en densitet av 14,0 kg/m³ (± 1,5 kg/m³), 
innehållande 50 % återvunnet material 

6,5  1, 5 

3903 11 00 90 - - -  Andra 6,5  1, 5 
3903 90 90 85 - - -  Sampolymerer av styren, butadien och 

metylmetakrylat med en slagseghet på minst 
106 J/m (enligt metoden ASTM D256) 

6,5  1, 5 

3903 90 90 86 - - -  Blandningar innehållande efter vikten räknat: 
- minst 45 % men högst 65 % polymerer av styren 
- minst 35 % men högst 45 % poly(fenyleneter) 
- högst 10 % andra tillsatser 

6,5  1, 5 

3906 90 90 15 - - -  Ljuskänslig harts bestående av modifierat akrylat, 
akrylmonomerer, katalysator (fotoinitiator) och 
stabilisator 

6,5  1, 5 

3907 20 11 20 - - - -  Bis[metoxipoly(etylenglykol)]-
maleimidopropionamid, kemiskt modifierad med 
lysin, med en genomsnittlig molekylvikt (Mn) på 
40 000 

6,5  1, 4, 5 

3907 20 11 30 - - - -  Bis[metoxipoly(etylenglykol)], kemiskt 
modifierad med lysin, terminerad med 
bis(maleimid), med en genomsnittlig molekylvikt 
(Mn) på 40 000 

6,5  1, 4, 5 

3907 60 80 30 - - -  Syrebindande koncentrat bestående av en blandning 
av 
- en sampolymer som framställts av 
polyetylentereftalat, pyromellitsyradianhydrid 
(PMDA) och polybutadien substituerat med 
hydroxyl 
- en blockerande sampolymer (bestämd enligt 
ASTM:s metod F1115-95 (2001)) som framställts 
av xylylendiaminer och adipinsyra, och 
- organiska färgämnen och/eller organiska och 
oorganiska pigment 
Den första sampolymeren dominerar 

6,5  1, 5 

3908 90 00 50 - -  Syrebindande koncentrat bestående av en blandning 
av 
- en sampolymer som framställts av 
polyetylentereftalat, pyromellitsyradianhydrid 
(PMDA) och polybutadien substituerat med 
hydroxyl 
- en blockerande sampolymer (bestämd enligt 
ASTM:s metod F1115-95 (2001)) som framställts av 
xylylendiaminer och adipinsyra, och 
- organiska färgämnen och/eller organiska och 
oorganiska pigment 
Den andra sampolymeren dominerar 

6,5  1, 5 

3911 10 00 81 - -  Ohärdad kolväteharts, som erhållits genom 
polymerisering av alkener (C-5 till C-10), 
cyklopentadien och dicyklopentadien, med ett värde 
(Gardner-färgskalan) på mer än 10 för den rena 
produkten och på mer än 8 för en lösning på 
50 volymprocent toluen (bestämd med ASTM:s 
metod D6166) 

6,5  1, 5 

3913 90 00 81 - -  Blandningar av cyanoetylpullulan och cyanoetylpoly 
(vinylalkohol) 

6,5  1, 4, 5 

3919 10 19 20 - - - -  Rullar med dubbelhäftande tejp 
- som belagts med ovulkaniserat naturgummi eller 
syntetiskt gummi, och 
- som har en bredd av minst 20 mm men högst 
40 mm, och 
- som innehåller silikon, aluminiumhydroxid, 
akryl och uretan 

6,3  1, 5 



3919 10 61 94 - - - - - -  Självhäftande film och folier bestående av en 
bas av en sampolymer av eten och vinylacetat 
(EVA) med en tjocklek av minst 70 µm och en 
självhäftande del av akryltyp med en tjocklek 
av minst 5 µm, avsedda att användas för skydd 
av ytan på kiselskivor 

6,5  1,5 

3919 10 69 92 - - - - - -  Självhäftande film och folier bestående av en 
bas av en sampolymer av eten och vinylacetat 
(EVA) med en tjocklek av minst 70 µm och en 
självhäftande del av akryltyp med en tjocklek 
av minst 5 µm, avsedda att användas för skydd 
av ytan på kiselskivor 

6,5  1, 5 

3919 90 31 45 - - - - -  Transparent självhäftande polyetylen-
tereftalatfilm, utan orenheter och fel, på den ena 
sidan belagd med ett självhäftande tryckkänsligt 
akrylskikt och en skyddsfilm, och på den andra 
sedan belagd med ett antistatiskt skikt av en 
jonbaserad organisk kolinförening och ett 
tryckbart dammavstötande lager bestående av 
modifierad långkedjig organisk alkylförening, 
med en sammanlagd tjocklek utan skyddsfilmen 
på mellan 54 μm och 64 μm och en bredd på 
mellan 1295 mm och 1305 mm 

6,5  1, 5 

3919 90 61 51 - - - - -  Andra:    
3919 90 61 51 - - - - - -  Transparent självhäftande polyetynelfilm, utan 

orenheter och fel, på den ena sidan belagd med 
ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, med 
en sammanlagd tjocklek på mellan 60 μm och 
70 μm och en bredd på mellan 1245 mm och 
1255 mm 

6,5  1, 5 

3919 90 61 52 - - - - - -  Reflekterande laminerad duk eller folie på 
rulle, med en bredd av mer än 20 cm, präglad 
med ett regelbundet mönster och bestående av 
en polyvinylkloridfilm som på den ena sidan 
har belagts med ett skikt av akrylpolymerer och 
som på den andra sidan har belagts med 
- ett lager av polyuretan med inbäddade 
mikroglaspärlor, 
- ett självhäftande lager, och 
- en avdragbar skyddsfolie 

6,5  1, 5 

3920 10 28 91 - - - - - -  Polyetylenfilm med en tjocklek av 19 μm (± 1), 
med ett tryckt grafiskt mönster i åtta olika 
färger på ena sidan och i en färg på den andra 
sidan. Det grafiska mönstret har dessutom 
följande egenskaper: 
- Mönstret är repetitivt och jämt fördelat över 
filmens hela längd. 
- Mönstret ser likadant ut både från framsidan 
och baksidan av filmen 

6,5  1, 5 

3920 10 28 99 - - - - - -  Andra 6,5  1, 5 
3920 20 29 92 - - - - -  Monoaxiellt orienterad film, med en tjocklek av 

högst 75 µm, bestående av två eller tre skikt som 
vart och ett består av en blandning av 
polypropen och polyetylen, där kärnskiktet kan 
innehålla titandioxid. Filmen har 
- en elasticitetsmodul i bearbetningsriktningen 
av minst 175 MPa, men högst 270 MPa, och 
- en elasticitetsmodul i tvärriktningen av minst 
20 MPa, men högst 40 MPa 
Värdena fastställs genom ASTM:s testmetod 
D882/ISO 527-3 

6,5  1, 5 

3920 51 00 40 - - -  Skivor av polymetylmetakrylatplast som uppfyller 
standarderna EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 
4365 (MIL-P-8184) och EN 4366 (MIL-PRF-
25690) 

6,5  1, 5 



3921 90 19 55 - - - - -  Film av polyetylentereftalat, som är laminerad 
på en eller två sidor med ett lager av bondad duk 
av slumpmässigt orienterade fibrer av 
polyetylentereftalat och som impregnerats med 
polyuretan eller epoxiharts 

6,5  1, 5 

3921 90 55 20 - - - -  Glasfiberförstärkt prepreg, innehållande 
cyanatesterharts eller harts av bismaleimid (B) 
triazin (T) blandat med epoxiharts, med följande 
mått: 
- 469,9 mm (±2 mm) x 622,3 mm (±2 mm), eller 
- 469,9 mm (±2 mm) x 414,2 mm (±2 mm), eller 
- 546,1 mm (±2 mm) x 622,3 mm (±2 mm) 

6,5  1, 5 

3923 30 90 10 - - -  Polyetylenbehållare för komprimerad vätgas: 
- med aluminiumflänsar i båda ändar, 
- helt omslutna av ett hölje av kolfibrer 
impregnerade med epoxiharts, 
- med en diameter på minst 13 mm men högst 
368 mm, 
- en längd på minst 860 mm men högst 1 260 mm 
och 
- en rymd av minst 18 liter men högst 50 liter 

6,5  1, 5 

3923 30 90 90 - - -  Andra 6,5  1, 5 
Kapitel 70 
7019 19 10 60 - - - -  Glascord med högelasticitetsmodul (typ K), 

impregnerad med gummi, framställd av tvinnat 
högmodult glasfiberfilamentgarn, överdragen med 
en latex bestående av resorcinol-formaldehydharts 
med eller utan vinylpyridinharts eller 
hydrogenerat akrylnitril-butadiengummi (HNBR) 

7,0  1, 5 

7019 19 10 70 - - - -  Cordgarn av glasfibrer, impregnerat med gummi 
eller plast, framställt av tvinnat glasfilamentgarn, 
överdraget med latex innehållande åtminstone ett 
resorcinol-formaldehyd-vinylpyridinharts och ett 
akrylnitril-butadiengummi (NBR) 

7,0  1, 5 

7019 19 10 80 - - - -  Cordgarn av glasfibrer, impregnerat med gummi 
eller plast, framställt av tvinnat glasfilamentgarn, 
överdraget med latex innehållande åtminstone ett 
resorcinol-formaldehydharts och klorosulfonerad 
polyeten 

7,0  1, 5 

7019 40 00 10 - -  Vävnader av glasfiber, impregnerade med 
epoxiharts, med en värmeutvidgningskoefficient på 
minst 
- 10 ppm per °C men högst 12 ppm per °C på 
längden och bredden mellan 30 °C och 120 °C 
(enligt IPC-TM-650-metoden), och på minst 
- 20 ppm per °C men högst 30 ppm per °C i tjocklek, 
och med en glasningstemperatur på minst 152 °C 
men högst 153 °C (enligt IPC-TM-650-metoden) 

7,0  1, 5 

7019 40 00 90 - -  Andra 7,0  1, 5 
Kapitel 74 
7409 19 00 20 - - -  Plattor 

- som består av minst ett lager glasfiberväv 
impregnerad med epoxiharts, 
- som på ena sidan eller båda sidorna är täckta med 
kopparfolie, och 
- som har en dielektricitetskonstant (DK) av mindre 
än 3,9 och en förlustfaktor (Df) av mindre än 
0,015 vid en mätfrekvens av 10 GHz (mätt enligt 
IPC-TM-650) 

4,8  1 

7410 11 00 10 - - -  Folier av koppar med en tjocklek på högst 
0,15 mm, belagda med halogenfritt harts och med 
- en sönderdelningstemperatur på minst 350° C 
(enligt ASTM D 3850-metoden) och 
- tid till delaminering på över 40 minuter vid 
260° C och på över 5 minuter vid 288° C (enligt 
IPC-TM-650-metoden) 

5,2  1 



7410 11 00 90 - - -  Andra 5,2  1 
7410 21 00 50 - - -  Plattor 

- som består av minst ett lager glasfiberväv 
impregnerad med epoxiharts, 
- som på ena sidan eller båda sidorna är täckta med 
kopparfolie, och 
- som har en dielektricitetskonstant (DK) av mindre 
än 3,9 och en förlustfaktor (Df) av mindre än 
0,015 vid en mätfrekvens av 10 GHz (mätt enligt 
IPC-TM-650) 

5,2  1, 5 

7410 21 00 60 - - -  Folier av koppar med en tjocklek på högst 
0,15 mm, belagda med halogenfritt harts och med 
- en sönderdelningstemperatur på minst 350° C 
(enligt ASTM D 3850-metoden) och 
- tid till delaminering på över 40 minuter vid 
260° C och på över 5 minuter vid 288° C (enligt 
IPC-TM-650-metoden) 

5,2  1, 5 

7410 21 00 70 - - -  Plåtar eller plattor av glasfiber impregnerat med 
epoxiharts, belagda på ena sidan eller båda sidor 
med en kopparfolie med en tjocklek på högst 
0,15 mm, och med 
- en sönderdelningstemperatur på minst 350° C 
(enligt ASTM D 3850-metoden) och 
- tid till delaminering på över 50 minuter vid 
288° C (enligt IPC-TM-650-metoden) 

5,2  1, 5 

Kapitel 76 
7606 12 91 20 - - - - - -  Plåt och band av aluminiumlegeringar med en 

tjocklek på minst 1 mm men högst 3 mm, med
- ett skikt av epoxiharts med inbäddat 
oorganiskt material och 
- en kopparfolie med en tjocklek på minst 
35 µm men högst 105 µm 

7,5  1 

7606 12 93 20 - - - - - -  Plåt och band av aluminiumlegeringar med en 
tjocklek på minst 1 mm men högst 3 mm, med
- ett skikt av epoxiharts med inbäddat 
oorganiskt material och 
- en kopparfolie med en tjocklek på minst 
35 µm men högst µm 

7,5  1 

Kapitel 81 
8108 20 00 20 - -  Tackor av titanlegeringar 5,0  1, 5 
8108 90 50 60 - - -  Plåt, band och folier av en legering av titan, kisel 

och niob som innehåller: 
- minst 0,4 viktprocent men högst 0,6 viktprocent 
aluminium, 
- minst 0,35 viktprocent men högst 0,55 viktprocent 
kisel och 
- minst 0,1 viktprocent men högst 0,3 viktprocent 
niob 

7,0  1, 5 

Kapitel 84 
8414 59 20 30 - - - -  Axialfläkt: 

- med elmotor, 
- med en effekt på högst 125 W 
för användning vid tillverkning av datorer 

2,3  1, 5 

8481 80 79 20 - - - - - -  Magnetventil som kan motstå ett tryck på 
875 bar 

2,2  1, 5 

Kapitel 85 
8504 31 80 30 - - - -  Kopplingstransformatorer med en normaleffekt av 

högst 1 kVA för användning vid tillverkning av 
statiska omformare 

3,7  1 



8522 90 80 83 - - - -  Blu-ray-pick-up-enhet för återgivning/inspelning 
av optiska signaler till/från DVD och återgivning 
av optiska signaler från CD och Blu-ray-skivor, 
som minst omfattar: 
- en laserdiod med tre våglängder, 
- en styrkrets för laserenhet, 
- en integrerad krets till fotodetektor 
- en integrerad krets till frontmonitor samt en 
aktuator, 
för användning vid tillverkningen av produkter 
enligt nr 8521 

4,0  1, 5 

8522 90 80 84 - - - -  Blu-ray drivmekanism eller enhet, med eller utan 
inspelningsfunktion, för reproduktion eller 
inspelning av optiska signaler från eller till Blu-
ray-skiva eller dvd och reproduktion av optiska 
signaler från cd, med minst: 
- en optisk pickup-enhet med tre typer av laser, 
- spindelmotor, 
- stegmotor, 
- med eller utan en integrerad krets för 
drivkontroll på ett tryckt kretskort, 
- integrerad krets för motordrift 
- minne, 
för tillverkning av produkter under rubrik nr 8521 

4,0  1, 5 

8522 90 80 97 - - - -  Avstämningsenheter som omvandlar 
högfrekvenssignaler till mellanfrekvenssignaler, 
avsedda att användas vid tillverkning av produkter 
enligt nr 8521 och 8528 

4,0  1, 5 

8529 90 97 60 - - - - -  Ramar för tillverkning av högfrekvenstuners 3,0  1, 5 
8535 90 00 20 - -  Tryckt kretskort i form av plattor av 

isoleringsmaterial med elektriska anslutningar och 
lödpunkter för tillverkning av enheter för 
bakgrundsbelysning för LCD-moduler 

2,7  1, 5 

8540 11 19 93 - - - - - -  Färgkatodstrålerör med elektronkanon och 
avböjningsspole; bildytan har bredd/höjd-
förhållandet 4/3 och diagonalmått mer än 
72 cm 

14,0 p/st 1, 5 

8544 49 93 20 - - - - - -  PET/PVC-isolerad flexibel kabel 
- för en spänning av högst 60 V, 
- för en strömstyrka av högst 1 A, 
- med en värmeresistens av högst 105 °C, 
- med enskilda trådar av en tjocklek av 
0,05 mm (± 0,01 mm) samt med en bredd av 
högst 0,65 mm (± 0,03 mm), 
- med ett avstånd mellan ledarna av högst 
0,5 mm och 
- med ett avstånd från centrumlinje till 
centrumlinje i ledarna av högst 1,08 mm 

3,7  1,5 

Kapitel 90 
9001 90 00 60 - -  Reflektorfolie, i rullar 2,9  1, 5 
9001 90 00 76 - -  Plasmaskärmfilter 2,9  1, 5 

 
 
Varukoder som upphör att gälla 31.12.2008: 
 
Kapitel 03 
0302 70 00 11, 0302 70 00 11, 0302 70 00 19, 0302 70 00 31, 0302 70 00 31, 0302 70 00 39, 0302 70 00 41, 
0302 70 00 41, 0302 70 00 49, 0303 62 00 10, 0303 62 00 90, 0303 79 98 31, 0303 79 98 31 och 0303 79 98 39. 
 
Kapitel 06 
0603 90 00 10, 0603 90 00 90, 0604 99 90 10 och 0604 99 90 90. 
 
Kapitel 07 
0705 11 00 10, 0705 11 00 90, 0706 90 90 11, 0706 90 90 11, 0706 90 90 19, 0706 90 90 20, 0706 90 90 90, 
0708 20 00 10, 0708 20 00 20, 0708 20 00 90, 0714 90 19 10 och 0714 90 19 90. 



 
Kapitel 11 
1106 20 10 10, 1106 20 10 90, 1106 20 90 10, 1106 20 90 90, 1108 19 90 10 och 1108 19 90 90. 
 
Kapitel 16 
1602 10 00 21, 1602 10 00 21, 1602 10 00 25, 1602 10 00 28, 1602 10 00 80, 1602 20 90 21, 1602 20 90 21, 
1602 20 90 25, 1602 20 90 28, 1602 20 90 80, 1602 90 10 21, 1602 90 10 21, 1602 90 10 28, 1602 90 10 30, 
1602 90 10 80, 1604 20 10 20 och 1604 20 10 20. 
 
Kapitel 19 
1901 10 00 70, 1901 10 00 70, 1901 10 00 75, 1901 10 00 90, 1901 10 00 90, 1901 10 00 95, 1901 20 00 10, 
1901 20 00 90, 1901 90 99 30, 1901 90 99 30, 1901 90 99 35, 1901 90 99 70, 1901 90 99 70 och 1901 90 99 75. 
 
Kapitel 39 
3902 90 90 92 
 
Kapitel 63 
6305 90 00 95 
 
Kapitel 85 
8540 60 00 34 
 
 
Textändringar 
gäller fr.o.m. 1.1.2009: 
 
1904 90 10 00 - -  Framställga av ris 

 
2208 30 32 00 - - -  Single malt whisky 

 
4016 99 52 00 - - -  För motorfordon enligt nr 8701-8705 
4016 99 52 00 - - - -  Delar av gummi för renat med metall 

 
 
Följande varukoder fanns angivna utan text i cirkulär 200/010/08  i Tullstyrelsens meddelanden November 2008. 
Nedan finns de texter som fattades i cirkuläret: 
 
2401 10 35 00 - -  Ljus lufttorkad tobak: 
2401 10 85 00 - -  Värmetorkad tobak: 
2401 10 95 00 - -  Annan tobak: 
2401 20 35 00 - -  Ljus lufttorkad tobak: 
2401 20 85 00 - -  Värmetorkad tobak: 
2401 20 95 00 - -  Annan tobak: 

 
2825 90 85 00 - -  Andra 
2833 29 80 00 - - -  Andra: 
2850 00 60 00 -  Azider, silicider: 

 
2903 59 20 00 - - -  1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetyl)cyklohexan; tetrabromcyklooktan 
2904 90 95 00 - -  Andra: 
2905 16 85 00 - - -  Andra 
2905 39 95 00 - - -  Andra: 
2905 59 98 00 - - -  Andra: 
2909 49 80 00 - - -  Andra: 
2916 19 95 00 - - -  Andra: 
2917 39 20 00 - - -  Ester eller anhydrid av tetrabromftalsyra; bensen-1,2,4-trikarboxylsyra; isoftaloyldiklorid, 

innehållande högst 0,8 viktprocent tereftaloyldiklorid; naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyra; 
tetraklorftalsyraanhydrid; natrium-3,5-bis(metoxikarbonyl) bensensulfonat 

2917 39 95 00 - - -  Andra: 
2918 99 40 00 - - -  2,6-Dimetoxibensoesyra; dikamba (ISO); natriumfenoxiacetat 
2921 19 85 00 - - -  Andra: 
2921 59 50 00 - - -  m-Fenylenbis(metylamin); 2,2′-dikloro-4,4′-metylendianilin; 4,4′-bi-o-toluidin; 1,8-naftylendiamin 
2924 29 98 00 - - -  Andra: 



2925 19 20 00 - - -  3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Oktabrom-N,N′-etylendiftalimid; N,N′-etylenbis(4,5-dibromohexahydro-3,6-
metanftalimid 

2933 69 40 00 - - -  Metenamin (INN) (hexametylentetramin); 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(oktyltio)-1,3,5-triazin-2-
ylamino]fenol 

2933 99 80 00 - - -  Andra: 
2934 99 60 00 - - -  Klorprotixen (INN); tenalidin (INN) samt tartrater och maleater av tenalidin; furazolidon (INN); 7-

aminocefalosporansyra; salter och estrar av (6R,7R)-3-acetoximetyl-7-[(R)-2-formyloxi-2-
fenylacetamid]-8-oxo-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra; 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)etyl]-
2-metylpyridinbromid 

2935 00 30 00 -  3-{1-[7-(Hexadekylsulfonylamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-
dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam (ISO) 

 
3504 00 10 00 -  Koncentrerade mjölkproteiner enligt kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel 
3504 00 90 00 -  Annat: 

 
4401 30 20 00 - -  Pelletar 
4401 30 40 00 - -  Andra: 
4403 49 35 00 - - -  Okoumé och sipo 

 
7004 90 80 00 - -  Annat 
7016 90 40 00 - -  Block och murstenar, av sådana slag som används i byggnader eller andra konstruktioner 

 
7304 39 98 00 - - - - -  Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm: 
7311 00 11 00 - -  För ett tryck på minst 165 bar, med en rymd av: 
7311 00 11 00 - - -  Mindre än 20 l: 
7311 00 13 00 - - -  Minst 20 l men högst 50 l: 
7311 00 19 00 - - -  Mer än 50 l: 
7311 00 30 00 - -  Andra: 

 
7607 11 11 00 - - - -  I rullar med en vikt av högst 10 kg 
7607 11 19 00 - - - -  Andra 

 
8302 41 10 00 - - -  För dörrar 
8302 41 50 00 - - -  För fönster (även franska) 
8302 41 90 00 - - -  Andra 

 
8416 20 20 00 - -  Andra: 
8416 20 20 00 - - -  Kombinationsbrännare 
8416 20 80 00 - - -  Andra 
8417 80 30 00 - -  Ugnar för bränning av keramiska produkter 
8417 80 50 00 - -  Ugnar för bränning av cement, glas eller kemiska produkter 
8417 80 70 00 - -  Andra 
8436 80 90 00 - -  Andra slag 

 
 
Ändringar i fotnoter 
 
Textändring, gäller fr.o.m. 1.1.2007: 
CD 500 
Denna förmån får utnyttjas under förutsättning att ett ursprungsintyg, som anger att varorna har ursprung i gemenskapen 
och som har utfärdats inom ramen för avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet, 
visas upp. 
 
Textändring, gäller fr.o.m. 1.7.2008: 
TM 645 
Tilläggstullar och därmed förknippade garantier gäller inte om följande kvoter beviljas: 09.4067, 09.4068, 09.4069 och 
09.4070, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 533/2007 av den 14 maj 2007 om öppnande och 
förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött; 09.4015, 09.4401 och 09.4402, som förvaltas enligt kommissionens förordning 
(EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin; 09.4410, 
09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4421 och 09.4422, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 av 
den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och 
förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött. Om kvoter inte beviljas ska normala tilläggstullar och därmed 
förknippade garantier tillämpas. 
 



Textändring, gäller fr.o.m. 26.12.2008: 
CD 184 
För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens och ett intyg från en analys eller ett 
intyg om överensstämmelse utfärdat av ursprungslandet enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1215/2008 (EGT L 
328). 
Hänvisningar till förordning (EG) nr 2377/2002 skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 1215/2008. 
 
Ny fotnot, gäller fr.o.m. 1.1.2008: 
CD 562 
Krav på uppvisande av ett EUR.1-certifikat med påskriften "Derogation-Decision 2008/886/EC" vilket innebär avsteg från 
ursprungsreglerna (EGT L 317 s.16). 
 
Nya fotnoter, gäller fr.o.m. 21.11.2008: 
CD 565 
För kycklingar enligt KN-nummer 0105 11, 0105 12 och 0105 19 skall aktören vid genomförandet av tullformaliteterna för 
exporten förklara att han har för avsikt att ansöka om exportbidrag. 
Aktörerna skall lämna in ansökan om exportlicens i efterhand för de exporterade kycklingarna hos de behöriga 
myndigheterna senast två arbetsdagar efter exporten. Licensansökan och licensen skall då i fält 20 ha angivelsen ”i 
efterhand” samt det tullkontor där tullformaliteterna har fullgjorts och exportdag enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 
800/1999. Genom undantag från artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall då ingen säkerhet krävas. 
(Kommissionens förordning (EG) nr 633/2004) 
 
CD 566 
För kläckägg enligt KN-nummer 0407 00 11 och 0407 00 19 skall aktören vid genomförandet av tullformaliteterna för 
exporten förklara att han har för avsikt att ansöka om exportbidrag. 
Aktörerna skall lämna in ansökan om exportlicens i efterhand för de exporterade kläckäggen hos de behöriga 
myndigheterna senast två arbetsdagar efter exporten. Licensansökan och licensen skall då i fält 20 ha angivelsen ”i 
efterhand” samt det tullkontor där tullformaliteterna har fullgjorts och exportdagen, i enlighet med artikel 5.1 i förordning 
(EG) nr 800/1999. Genom undantag från artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall då ingen säkerhet krävas. 
(Kommissionens förordning (EG) nr 596/2004) 
 
Nya fotnoter, gäller fr.o.m. 4.12.2008: 
CD 541 
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 542. 
 
CD 542 
Fortsättning från fotnot CD 541. 
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 2008/899/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. 
 
 
Förfrågningar:    Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 eller 
  Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 
  eller e-post: etunimi.sukunimi@tulli.fi 
 
RAS/AM, 234/010/19.12.2008 
 



Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Ändring av antidumpnings- och utjämningsåtgärder vid import av indisk polyetentereftalat

Genom rådets förordning (EG) nr 1286/2008 (EUVL nr L 340, 19.12.2008) har ändringar gjorts i förordning 193/2007
om import av indisk polyetentereftalat (KN-nummer 3907 60 20) samt förordning 192/2007 om import av viss
polyetentereftalat (KN-nummer 3907 60 20) med ursprung i bl.a. Indien. De tillämpliga utjämnings- och
antidumpningstullarna trädde i kraft den 20 december 2008 och är följande:

Land Företag Utjämningstull
(euro/ton)

Taric-
tilläggsnr

IN Reliance Industries Ltd 69,40 A181

IN Pearl Engineering Polymers Ltd 74,60 A182

IN Senpet Ltd 22,00 A183

IN Futura Polyesters Ltd 0 A184

IN South Asian Petrochem Ltd 106,50 A585

IN Övriga företag 69,40 A999

Land Företag Antidumpningstull
(euro/ton)

Taric-
tilläggsnr

IN Reliance Industries Ltd 153,60 A181

IN Pearl Engineering Polymers Ltd 87,50 A182

IN Senpet Ltd 200,90 A183

IN Futura Polyesters Ltd 161,20 A184

IN South Asian Petrochem Ltd 88,90 A585

IN Övriga företag 153,60 A999

ID P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia 187,70 A191

ID P.T. Indorama Synthetics Tbk 92,10 A192



ID P.T. Polypet Karyapersada 178,90 A193

ID Övriga företag 187,70 A999

MY Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd 36,00 A186

MY MpI Polyester Industries Sdn. Bhd. 160,10 A185

MY Övriga företag 160,10 A999

KR SK Chemicals Group: SK Chemicals
Co. Ltd; Huvis Corp.

0 A196

KR KP Chemical Group: Honam
Petrochemicals Corp.; KP Chemical
Corp.

0 A195

KR Övriga företag 148,30 A999

TW Far Eastern Textile Ltd 36,30 A808

TW Shinkong Synthetic Fibers Corp. 67,00 A809

TW Övriga företag 143,40 A999

TH Thai Shingkong Industry Corp. Ltd 83,20 A190

TH Indo Pet (Thailand) Ltd 83,20 A468

TH Övriga företag 83,20 A999

Slutlig antidumpningstull vid import av vissa svetsade rör av järn och olegerat stål

Genom rådets förordning (EG) nr 1256/2008 (EUT nr L 343, 19.12.20008) har en slutgiltig antidumpningstull införts på
import av vissa svetsade rör av järn eller olegerat stål
- med ursprung i Vitryssland, Folkrepubliken Kina och Ryssland efter ett förfarande enligt artikel 5 i förordning (EG)
nr 384/96,
- med ursprung i Thailand efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i samma förordning,
- med ursprung i Ukraina efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 och en interimsöversyn enligt
artikel 11.3 i samma förordning,
- och om avslutande av förfarandena avseende import av samma produkt med ursprung i Bosnien och Hercegovina samt
Turkiet.

En slutgiltig antidumpningstull införs härmed på import av svetsade rör av järn eller olegerat stål, med runt tvärsnitt och
en ytterdiameter som inte överstiger 168,3 mm, med undantag för linjerör som används i olje- och gasledningar,
ledningar som används för olje- eller gasborrning, precisionsrör och rör med röranslutningar lämpliga för ledning av
gaser eller vätskor som används i civil luftfart, med KN-nummer ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 och ex



7306 30 77 (Taric-nummer 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 och 7306 30 77 80) och med ursprung i
Vitryssland, Folkrepubliken Kina, Ryssland, Thailand och Ukraina.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 20 december 2008  och är följande:

Land Företag Antidumpningstull
(euro/ton)

Taric-
tilläggsnr

Thailand Saha Thai Steel Pipe Co. Ltd 21,7 A405

Thailand Alla övriga företag 35,2 A999

Ukraina OJSC Interpipe Nihnedeneprovsky Tube
Rolling Plant och OJSC Interpipe
Novomoskovsk Pipe Production Plant

10,7 A345

Ukraina Alla övriga företag 44,1 A999

Kina Alla företag 90,6 —

Ryssland (365) TMK Group (Seversky Pipe Plant
Open Joint Stock Company och Joint Stock
Company Taganrog Metallurgical Works)

16,8 A892

Ryssland OMK Group (Open Joint Stock Company
Vyksa Steel Works och Joint Stock
Company Almetjvesk Pipe Plant)

10,1 A893

Ryssland Alla övriga företag 20,5 A999

Vitryssland Alla företag 38,1 —

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovan nämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilagan
nedan visas upp.

Dessutom avslutas antidumpningsförfarandet rörande import av den berörda produkten med ursprung i Bosnien och
Hercegovina samt Turkiet.

Mera information: Upi Talsi, tfn 020 492 2888

RAS/UTa, 235/010/22.12.2008

BILAGA

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 i denna förordning ska innehålla en deklaration som undertecknats av en
anställd vid företaget och ha följande form:

1. Den anställdes namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

2. Följande deklaration: ”Jag intygar härmed att de [kvantitet] svetsade rör som tas upp i denna faktura och som sålts för
att exporteras 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 namnteckning



Ändringar till omräkningskurser som skall tillämpas i
december 2008
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 den 24 – 31 december 2008
förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Dessa ändrade omräkningskurser används också vid fastställande av fordons beskattningsvärde enligt bilskattelagen 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 den 24 – 31 december 2008.

Förenta staterna USD 1,3909

Storbritannien GBP 0,91105

Sverige SEK 10,9075

Norge NOK 9,4150

Kanada CAD 1,6854

Hongkong HKD 10,6860

Nya Zeeland NZD 2,4133

Sydafrika ZAR 13,7579

Saudiarabien SAR 5,2118

Kuwait KWD 0,3809

Arabemiraten AED 5,1233

Singapore SGD 2,0191

Malaysia MYR 4,9635

Indien INR 63,0190

Iran IRR 13904,3510

Ryssland RUB 36,2895



Kina CNY 9,6103

Thailand THB 47,9510

Turkiet TRY 2,0279

Egypten EGP 7,7465

Kazakstan KZT 163,07

Polen PLN 4,0285

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466 94) 7 § (1240 01)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171
Bilskattelagen (1482/94) 20 § (925/01)

MK/MN, 236/010/22.12.2008




