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Cirkulär   
 
                      

 
Nr 22/2016 

 15.3.2016  
Förtullningsenheten   

Päivi Mäkelä   

   

 
 
Ändringar i Brukstariffen (THB II) 
 
 
Ändringar i varukoder 
 
 
Varukod 

 
Varubeskrivning 

 
Tariffenlig tullsats; 

K; S 

 
Extra mängd- 

enhet 

 
Bilaga 

 
gäller fr.o.m. 1.2.2016: 
1905 90 20 00 - -  Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag 

som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater 
och liknande produkter: 

     

1905 90 20 10 - - -  Rispapper 4,5 + 60,5 eur/100 kg; 
K:33,0 (090087);  
K:40,0 (090054)   

  1, 5 

1905 90 20 90 - - -  Andra 4,5 + 60,5 eur/100 kg; 
K:33,0 (090087);  
K:40,0 (090054)    

  1, 5 

 
Varukoder som upphör att gälla den  31 januari 2016: 
3824 90 92 31, 3824 90 92 38, 3824 90 93 37, 3824 90 93 60 
 
 
Textändringar 
 

Varukod Varubeskrivning Gäller fr.o.m. 

 
1106 30 90 30 - - -  Vattenmelon (egusi, Citrullus spp.), frön och produkter därav 2.2.2016 

 
1207 70 00 10 - -  Vattenmelon (egusi, Citrullus spp.), frön och produkter därav 2.2.2016 

 
1511 90 19 20 - - - -  Avsedd att användas för tillverkning av: 

- tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10, 
- metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916, 
- fettalkoholer enligt nr 2905 17, 2905 19 och 3823 70 som används vid 
tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, 
- fettalkoholer enligt nr 2905 16, rena eller blandade, som används vid 
tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, 
- stearinsyra enligt nr 3823 11 00, 
- produkter enligt nr 3401, eller 
- fettsyror med hög renhet enligt nr 2915 

1.1.2016 

 
1511 90 91 20 - - - -  Avsedd att användas för tillverkning av: 

- tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10, 
- metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916, 
- fettalkoholer enligt nr 2905 17, 2905 19 och 3823 70 som används vid 
tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, 
- fettalkoholer enligt nr 2905 16, rena eller blandade, som används vid 
tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, 
- stearinsyra enligt nr 3823 11 00, 
- produkter enligt nr 3401, eller 
- fettsyror med hög renhet enligt nr 2915 

1.1.2016 
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1513 11 10 20 - - - -  Avsedd att användas för tillverkning av: 

- tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10, 
- metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916, 
- fettalkoholer enligt nr 2905 17, 2905 19 och 3823 70 som används vid 
tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, 
- fettalkoholer enligt nr 2905 16, rena eller blandade, som används vid 
tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, 
- stearinsyra enligt nr 3823 11 00, 
- produkter enligt nr 3401, eller 
- fettsyror med hög renhet enligt nr 2915 

1.1.2016 

 
1513 19 30 20 - - - - -  Avsedd att användas för tillverkning av: 

- tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10, 
- metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916, 
- fettalkoholer enligt nr 2905 17, 2905 19 och 3823 70 som används vid 
tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, 
- fettalkoholer enligt nr 2905 16, rena eller blandade, som används vid 
tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, 
- stearinsyra enligt nr 3823 11 00, 
- produkter enligt nr 3401, eller 
- fettsyror med hög renhet enligt nr 2915 

1.1.2016 

 
1513 21 10 20 - - - -  Palmkärnolja avsedd att användas för tillverkning av: 

- tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10, 
- metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916, 
- fettalkoholer enligt nr 2905 17, 2905 19 och 3823 70 som används vid 
tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, 
- fettalkoholer enligt nr 2905 16, rena eller blandade, som används vid 
tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, 
- stearinsyra enligt nr 3823 11 00, 
- produkter enligt nr 3401, eller 
- fettsyror med hög renhet enligt nr 2915 

1.1.2016 

 
1513 29 30 20 - - - - -  Palmkärnolja avsedd att användas för tillverkning av: 

- tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10, 
- metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916, 
- fettalkoholer enligt nr 2905 17, 2905 19 och 3823 70 som används vid 
tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, 
- fettalkoholer enligt nr 2905 16, rena eller blandade, som används vid 
tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, 
- stearinsyra enligt nr 3823 11 00, 
- produkter enligt nr 3401, eller 
- fettsyror med hög renhet enligt nr 2915 

1.1.2016 

 
2008 99 99 50 - - - - - -  Vattenmelon (egusi, Citrullus spp.), frön och produkter därav 2.2.2016 

 
3901 10 10 30 - - -  Linjär polyeten med låg densitet (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) i 

pulverform, med 
- högst 5 viktprocent sammonomer, 
- ett smältindex på minst 15 g/10 min, men högst 60 g/10 min och 
- en densitet på minst 0,924 g/cm3, men högst 0,928 g/cm3 

1.1.2016 

 
3901 90 90 60 - - - -  Linjär polyeten med låg densitet (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) i 

pulverform, med 
- minst 5 men högst 8 viktprocent av monomer, 
- smältindex av minst 15 g/10 min men högst 60 g/10 min, och 
- en densitet av minst 0,924 g/cm3 men högst 0,928 g/cm3 

1.1.2016 
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7606 12 92 50 - - - - -  Band av aluminium- och magnesiumlegering: 
- i rullar, 
- med en tjocklek av minst 0,14 mm men högst 0,27 mm, 
- med en bredd av minst 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 
50 mm eller 356 mm, 
- med en brotthållfasthet av minst 285 N/mm² och 
- en brottöjning på minst 1%, och 
- minst 93,3 viktprocent aluminium, 
- minst 0,8 viktprocent men högst 5 viktprocent magnesium, och 
- högst 1,8 viktprocent andra legeringsämnen 

1.1.2016 

 
7607 11 90 70 - - - -  Folier av aluminium- och magnesiumlegering:  

— i rullar,  
— med en tjocklek av minst 0,14 mm,  
— med en bredd av minst 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 
50 mm eller 356 mm,  
— med en brotthållfasthet av minst 285 N/mm² och  
— en brottöjning på minst 1%, och  
— minst 93,3 viktprocent aluminium,  
— minst 0,8 viktprocent men högst 5 viktprocent magnesium, och  
— högst 1,8 viktprocent andra legeringsämnen 

1.1.2016 

 
8104 30 00 35 - - - Med en renhetsgrad av mer än 99,5 % 1.1.2016 

 
8501 40 20 30 - - -  Enhet, bestående av: 

- en elektrisk kommutatormotor för växelström, 1-fas, med en uteffekt av 
minst 480 W, en tillförd effekt på minst 900 W men högst 1 600 W, en yttre 
diameter av minst 119,8 mm men högst 135,2 mm och ett varvtal av minst 30 
000 varv/min men högst 50 000 varv/min, och  
- en sugfläkt,  
för användning för tillverkning av dammsugare 

1.1.2014 

 
8501 40 20 40 - - -  Elektriska kommutatormotorer för växelström, 1-fas, med en uteffekt av 

minst 250 W, med en tillförd effekt av minst 700 W men högst 2 700 W, med 
en ytterdiameter av mer än 120 mm (± 0,2 mm) men högst 135 mm (± 0,2 
mm), med ett märkvarvtal av mer än 30 000 r/min men högst 50 000 r/min, 
utrustade med en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare 

1.7.2015 

 
 
Nya fotnoter 
 
gäller fr.o.m. 1.1.2016: 
TM 861 Befrielsen från autonoma tullsatser i den gemensamma tulltaxan för de jordbruks- och industriprodukter som 

anges i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 gäller inte för blandningar, beredningar eller produkter sam-
mansatta av olika beståndsdelar som innehåller dessa produkter. Artikel 1.2 i förordning (EU) nr 1387/2013. 

TM 862 Tullkvoten gäller inte blandningar, beredningar eller produkter sammansatta av olika beståndsdelar som inne-
håller produkter som förtecknas i bilagan till Rådets Förordning (EU) Nr 1388/2013. 

 
gäller fr.o.m. 28.1.2016: 
CD 705 Tillämpningen av den individuella tullsatsen för detta företag ska ske på villkor att det för medlemsstaternas 

tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, som innehåller en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman 
vid det företag som utfärdar fakturan, i följande format:  
1) Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.  
2) Följande deklaration: ’Jag intygar härmed att de (kvantitet) linor och kablar av stål som sålts på export till 
Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-
tilläggsnummer) i Ukraina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.’.  
3) Datum och namnteckning. Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den tullsats som gäller för alla övriga före-
tag tillämpas. 

 
gäller fr.o.m. 1.2.2016: 
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CD 706 Tillämpningen av den individuella tullsatsen för detta företag ska ske på villkor att det för medlemsstaternas 
tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, som innehåller en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman 
vid det företag som utfärdar fakturan, i följande format:  
1) Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.  
2) Följande deklaration: ”Jag intygar härmed att den (mängd) (berörd produkt) som sålts på export till Europe-
iska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-
tilläggsnummer) i Folkrepubliken Kina. Jag intygar att den information som lämnas i denna faktura är fullstän-
dig och korrekt.”.  
3) Datum och namnteckning. Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den tullsats som gäller för alla övriga före-
tag tillämpas. 

 
gäller fr.o.m. 5.2.2016: 
CD 983 Utan hinder av punkt 1 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II på villkor som 

de finner lämpliga ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning enligt bilaga III 
som kan användas för internt förtryck, under förutsättning att den är avsedd enbart som skydd för unionens och 
dess medlemsstaters personal i Iran (Artikel 1a 2. - RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 359/2011) 

 
gäller fr.o.m. 12.2.2016: 
CD 202 För att sändningar ska få övergå till fri omsättning krävs det att livsmedelsföretagarna eller deras företrädare 

(fysiskt eller elektroniskt) uppvisar en CED-handling som vederbörligen fyllts i av den behöriga myndigheten 
för tullmyndigheterna så snart alla offentliga kontroller har utförts och godkända resultat av de fysiska kontrol-
lerna, om sådana krävs, finns tillgängliga. Tullmyndigheterna får endast låta sändningen övergå till fri omsätt-
ning om ett positivt beslut från den behöriga myndigheten anges i fält II.14 i CED-handlingen och handlingen 
har undertecknats i fält II.21. Denna ska inte tillämpas på sändningar av de livsmedel som och som är avsedda 
för en privatperson enbart för personlig förbrukning och användning. I oklara fall åvilar bevisbördan sändning-
ens mottagare. 

 
gäller fr.o.m. 13.2.2016: 
CD 707 Tillämpningen av det undantaget som beviljats för detta företag ska tillämpas på villkor att det för 

medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, utfärdad av tillverkaren eller avsändaren, som ska 
innehålla en försäkran, vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat 
fakturan, och innehålla följande: 
1) Tjänstemannens namn och befattning vid den enhet vid det företag som har utfärdat fakturan. 
2) Följande försäkran:  
"Jag intygar härmed att den kvantitet solcellsmoduler av kristallint kisel som tas upp i denna faktura, [kvantitet], 
och som sålts för att exporteras till Europeiska unionen har tillverkats i) av (företagets namn och adress) (Taric-
tilläggsnummer) i (berört land), ELLER 
ii) av en underleverantör/tredje part för (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land),  
med de solceller av kristallint kisel som har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer 
[läggs till om det berörda landet är föremål för ursprungliga eller gällande åtgärder mot kringgående]) i (berört 
land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta." 
3) Datum och underskrift. 
Om ingen sådan faktura uppvisas och/eller minst ett av de båda Taric-tilläggsnumren saknas i ovannämnda 
försäkran, ska den tullsats som gäller för ”övriga företag” tillämpas. I så fall ska Taric-tilläggsnumret B999 
anges i tulldeklarationen. 

CD 708 Tillämpningen av det undantaget som beviljats för detta företag ska tillämpas på villkor att det för 
medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, utfärdad av tillverkaren eller avsändaren, som ska 
innehålla en försäkran, vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat 
fakturan, och innehålla följande: 
1) Tjänstemannens namn och befattning vid den enhet vid det företag som har utfärdat fakturan. 
2) Följande försäkran:  
"Jag intygar härmed att den kvantitet solceller av kristallint kisel som tas upp i denna faktura, [kvantitet], och 
som sålts för att exporteras till Europeiska unionen har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-
tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta." 
3) Datum och underskrift. 
Om ingen sådan faktura uppvisas och/eller minst ett av de båda Taric-tilläggsnumren saknas i ovannämnda 
försäkran, ska den tullsats som gäller för ”övriga företag” tillämpas. I så fall ska Taric-tilläggsnumret B999 
anges i tulldeklarationen. 
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CD 709 Tillämpningen av det undantaget som beviljats för detta företag ska tillämpas på villkor att det för 
medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, utfärdad av tillverkaren eller avsändaren, som ska 
innehålla en försäkran, vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat 
fakturan, och innehålla följande: 
1) Tjänstemannens namn och befattning vid den enhet vid det företag som har utfärdat fakturan. 
2) Följande försäkran:  
"Jag intygar härmed att den kvantitet solcellsmoduler av kristallint kisel som tas upp i denna faktura, [kvantitet], 
och som sålts för att exporteras till Europeiska unionen har tillverkats i) av (företagets namn och adress) (Taric-
tilläggsnummer) i (berört land), ELLER 
ii) av en underleverantör/tredje part för (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land),  
med de solceller av kristallint kisel som har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer 
[läggs till om det berörda landet är föremål för ursprungliga eller gällande åtgärder mot kringgående]) i (berört 
land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta." 
3) Datum och underskrift. 
Om ingen sådan faktura uppvisas och/eller minst ett av de båda Taric-tilläggsnumren saknas i ovannämnda 
försäkran, ska den tullsats som gäller för ”övriga företag” tillämpas. I så fall ska Taric-tilläggsnumret B999 
anges i tulldeklarationen. 

CD 710 Tillämpningen av det undantaget som beviljats för detta företag ska tillämpas på villkor att det för 
medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, utfärdad av tillverkaren eller avsändaren, som ska 
innehålla en försäkran, vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat 
fakturan, och innehålla följande: 
1) Tjänstemannens namn och befattning vid den enhet vid det företag som har utfärdat fakturan. 
2) Följande försäkran:  
"Jag intygar härmed att den kvantitet solceller av kristallint kisel som tas upp i denna faktura, [kvantitet], och 
som sålts för att exporteras till Europeiska unionen har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-
tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta." 
3) Datum och underskrift. 
Om ingen sådan faktura uppvisas och/eller minst ett av de båda Taric-tilläggsnumren saknas i ovannämnda 
försäkran, ska den tullsats som gäller för ”övriga företag” tillämpas. I så fall ska Taric-tilläggsnumret B999 
anges i tulldeklarationen. 

CD 711 Tillämpningen av den individuella tullsatsen för detta företag ska ske på villkor att det för medlemsstaternas 
tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, som innehåller en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman 
vid det företag som utfärdar fakturan, i följande format:  
1) Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.  
2) Följande deklaration: ”Jag intygar härmed att den (mängd) (berörd produkt) som sålts på export till 
Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-
tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”. 
3) Datum och namnteckning.  
Om någon sådan faktura ej uppvisas ska tullsatsen för ”alla övriga företag” tillämpas. 

 
TM 274 Förutom det tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa 

varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina 
som offentliggjordes i EUT C 58 av den 13 februari 2016 (2016/C 58/8) omfattas detta nummer även av ett 
annat tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande som även det har offentliggjorts i EUT C 
58 av den 13 februari 2016 (tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import 
av viss grovplåt av olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (2016/C 58/9)). 

 
gäller fr.o.m. 19.2.2016: 
CD 712 Tillämpningen av den individuella tullsatsen för detta företag ska ske på villkor att det för medlemsstaternas 

tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, som innehåller en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman 
vid det företag som utfärdar fakturan, i följande format:  
1) Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.  
2) Följande deklaration: ’Jag intygar härmed att de (volym) ammoniumnitrat som sålts för export till Europeiska 
unionen som omfattas av denna faktura har tillverkats av (KCKK Branch of Joint Stock Company United 
Chemical Company Uralchem in Kirovo-Chepetsk och adress) (Taric-tilläggsnummer A959) i Ryssland. Jag 
förklarar att den information som lämnats på denna faktura är fullständig och korrekt.’.  
3) Datum och namnteckning.  
Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den tullsats som gäller för alla övriga företag tillämpas. 
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Ändringar i fotnotstexter 
gäller fr.o.m. 30.5.2015: 
TM 849 Registrerad import kan bli föremål för retroaktivt uttag av antidumpnings- och/eller utjämningstullar om den 

pågående undersökningen leder till att det införs antidumpnings- och/eller utjämningstullar (mer information 
finns i kommissionens förordning (EU) 2015/832 + 833). 

 
gäller fr.o.m. 16.9.2015: 
CD 699 Tillämpningen av den individuella tullsatsen för detta företag ska ske på villkor att det för medlemsstaternas 

tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, som innehåller en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman 
vid det företag som utfärdar fakturan, i följande format:  
1) Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.  
2) Följande deklaration: ”Jag intygar härmed att de [mängd] fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska 
gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade 
biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande 20 viktprocent eller mindre av fettsyramonoalkylestrar 
och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, 
som säljs för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets 
namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i Amerikas förenta stater. Jag försäkrar att uppgifterna i denna 
faktura är fullständiga och korrekta”.  
Om ingen sådan faktura uppvisas, ska tullsatsen för ”alla övriga företag” tillämpas. 

 
gäller fr.o.m. 13.12.2015: 
TM 858 Registrerad import kan bli föremål för retroaktivt uttag av antidumpningstullar om den pågående undersök-

ningen leder till att det införs antidumpningsåtgärder (mer information finns i kommissionens förordning (EU) 
nr 2015/2325 (EUT L 328, s. 104). 

 
gäller fr.o.m. 9.1.2016: 
CD 611 För att sändningar ska få övergå till fri omsättning ska det krävas uppvisande av en gemensam handling vid 

införsel (CED) eller en gemensam veterinärhandling vid införsel (CVED), eller motsvarande elektroniska 
handling, ifylld av den behöriga myndigheten när alla kontroller som krävs har utförts och acceptabla resultat 
av de fysiska kontrollerna, om sådana krävs, är kända. 

 
TN 084 Produkter som sänds från Japan skall åtföljas av en Gemensam handling vid införsel (CED) eller en 

Gemensam veterinärhandling vid införsel (CVED) enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 
2016/6 (EGT L 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förfrågningar:  Päivi Mäkelä, tfn 040 33 22104 eller 

  Heidi Broms, tfn. 040 33 22646 
  eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi 
 
PM, 22/15.3.2016 


