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Cirkulär   

 

                      

 

Nr 040/2016 

 17.5.2016  

Förtullningsenheten   

Heidi Broms   

   

 

 

Ändringar i Brukstariffen (THB II) 

 

Ändringar i varukoder 

 

 
Varukod 

 
Varubeskrivning 

 
Tariffenlig tullsats; 

K; S 

 
Extra mängd- 

enhet 

 
Bilaga 

 

gäller fr.o.m.  1.1.2012: 
 
0304 79 90 00 

- - -  Annan:      

0304 79 90 11 - - - -  Fisk av släktet Macruronus, med undantag av hoki 
(Macruronus novaezelandiae) nämnd i nr 
0304 79 50: 

     

0304 79 90 11 - - - - -  Chilensk hoki (Macruronus magellanicus):      
0304 79 90 11 - - - - - -  Avsedd för beredning 15,0;  

K:0 (092761) (EU001) 

(TM062) 

 1, 5 

0304 79 90 13 - - - - - -  Annan 15,0  1, 5 
0304 79 90 17 - - - - -  Annan:      
0304 79 90 17 - - - - - -  Avsedd för beredning 15,0;  

K:0 (092761) (EU001) 

(TM062) 

 1, 5 

0304 79 90 19 - - - - - -  Annan 15,0  1, 5 
0304 79 90 90 - - - -  Annan 15,0  1, 5 

 

gäller fr.o.m. 28.2.2016: 
7318 12 90 00 - - -  Andra:      
7318 12 90 10 - - - -  För användning i vissa flygplanstyper: 3,7; S:0 (EU001) (EU002)    1, 5 
7318 12 90 90 - - - -  Andra 3,7    1, 5 

 

gäller fr.o.m. 1.4.2016: 
2309 90 10 00 - -  Limvatten ("solubles") av fisk eller havsdäggdjur:      
2309 90 10 21 - - -  Limvatten ("solubles") av fisk:      
2309 90 10 21 - - - -  Fiskfoder 3,8   1, 5 
2309 90 10 29 - - - -  Andra 3,8   1, 5 
2309 90 10 81 - - -  Limvatten ("solubles") av havsdäggdjur:      
2309 90 10 81 - - - -  Fiskfoder 3,8   1, 5 
2309 90 10 89 - - - -  Andra 3,8   1, 5 

 

gäller fr.o.m. 4.5.2016: 
7318 15 69 11 - - - - - - - -  Självlåsande bultar och muttrar (av typen 

'Hi-Lok') 
3,7   1, 5 

7318 15 69 61 - - - - - - - -  Andra:      
7318 15 69 61 - - - - - - - - -  För användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002)   1, 5 
7318 15 69 69 - - - - - - - - -  Andra 3,7   1, 5 

 

gäller fr.o.m. 5.5.2016: 
7318 14 91 00 - - - -  Plåtskruvar:      
7318 14 91 10 - - - - -  För användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002)    1, 5 
7318 14 91 90 - - - - -  Andra 3,7   1, 5 
7318 14 99 00 - - - -  Andra:      
7318 14 99 10 - - - - -  För användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002)    1, 5 
7318 14 99 20 - - - - -  Andra:      
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7318 14 99 20 - - - - - -  Bergbultar   
- som är en självgängande skruv,   
- med en längd som överstiger 300 mm av en 
typ som används som stöd i gruvor 

3,7; S:0 (TM861)     1, 5 

7318 14 99 90 - - - - - -  Andra 3,7   1, 5 
 
7318 15 59 00 - - - - - - -  Andra:      
7318 15 59 11 - - - - - - - -  Självlåsande bultar och muttrar (av typen 

'Hi-Lok') 
3,7    1, 5 

7318 15 59 61 - - - - - - - -  Andra:      
7318 15 59 61 - - - - - - - - -  För användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002)    1, 5 
7318 15 59 69 - - - - - - - - -  Andra 3,7    1, 5 

 

 

Varukoder som upphörde att gälla den 31.3.2016: 

0710 80 95 70  

2309 90 10 10, 2309 90 10 90 

 

Varukoder som upphörde att gälla den 3.5.2016: 

7318 12 90 11, 7318 12 90 19, 7318 12 90 91, 7318 12 90 99, 7318 15 69 11, 7318 15 69 19, 7318 15 69 61,  

7318 15 69 79, 7318, 15 69 81, 7318 15 69 98 

 

Varukoder som upphörde att gälla den 4.5.2016: 

7318 14 91 11, 7318 14 91 19, 7318 14 91 91, 7318 14 91 99, 7318 14 99 11, 7318 14 99 19, 7318 14 99 29,  

7318 14 99 92, 7318 14 99 98, 7318 15 59 19, 7318 15 59 79, 7318 15 59 81, 7318 15 59 98 

 

 

Textändringar 

 

Varukod Varubeskrivning Gäller fr.o.m. 

 
7303 00 10 10 - -  Av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit), med 

undantag av rör av duktilt gjutjärn utan invändigt och utvändigt överdrag 
(slätrör) 

19.3.2016 

 
7303 00 90 10 - -  Av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit), med 

undantag av rör av duktilt gjutjärn utan invändigt och utvändigt överdrag 
(slätrör) 

19.3.2016 

 

 

Nya fotnoter 

 

gäller fr.o.m.  19.3.2016: 

CD 713 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) rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med 

sfäroidiserad grafit) som sålts för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillver-

kats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Indien. Jag intygar att den information som läm-

nas i 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. 

 

gäller fr.o.m. 1.5.2016: 

CD 631 Om produkten nämns i den förteckning som bifogas förordning (EG) nr 2173/2005 men inte i den förteckning 

som bifogas förordning (EG) nr 338/97 och dess senaste ändringar, ska ett Flegtimporttillstånd uppvisas. Trä-

varuprodukter med ursprung i ett land med frivilligt partnerskapsavtalet betraktas som Flegtprodukter när de 

uppfyller villkoren i bilagorna I, II och III till förordning 2173/2005, för såväl ursprunget som varornas beskaf-

fenhet. 
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Ändringar i fotnotstexter 

 

gäller fr.o.m. 1.5.2016: 

CD 293 För tillgång till denna tullkvot krävs att ett ursprungsintyg uppvisas som uppfyller villkoren i artikel 57 i kom-

missionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447. 

 

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 (EU) 

2015/2447. Hänvisningar till förordning (EG) nr 2375/2002 skall anses som hänvisningar till förordning (EG) 

nr 1067/2008. 

 

EU 001 För tullbefrielse eller tullnedsättning erfordras att villkoren i relevanta unionsbestämmelser i fråga om 

tullkontroll av hur dessa varor används är uppfyllda (se artikel 254 i Europaparlamentets och Rådets förordning 

(EU) nr 952/2013 (EGT L 269, 10.10.2013, s. 1)). 

 

NC 025 För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i de relevanta gemenskapsbestämmelserna är 

uppfyllda (se artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 [EGT L 341, 22.12.2001, s. 29] och 

efterföljande ändringar; se även artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 

[EUT L 269, 10.10.2013, s. 1]). 

 

TN 066 Bestämmelserna om användning för särskilda ändamål (artikel 254 i förordning (EU) nr 925/2013) skall gälla i 

tillämpliga delar. 

 

gäller fr.o.m. 4.5.2016: 

CD 714 Medlemsstatens berörda behöriga myndighet, enligt förteckningen över webbplatser i bilaga II till rådets för-

ordning (EU) 329/2007, får bemyndiga a) köp, import eller överföring av stenkol, under förutsättning att med-

lemsstatens behöriga myndighet, på grundval av trovärdiga uppgifter har fastställt att sändningen har sitt ur-

sprung utanför Nordkorea och transporterades genom landet uteslutande för export från hamnen i Rajin (Rason) 

och att den berörda medlemsstaten i förväg har meddelat sanktionskommittén dessa transaktioner och att trans-

aktionerna inte skapar intäkter för Nordkoreas program för kärnteknik eller ballistiska robotar eller annan verk-

samhet som är förbjuden enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 

(2013) eller 2270 (2016) eller enligt rådets förordning (EU) 2016/682 eller b) transaktioner som har fastställts 

enbart ha försörjningssyfte och inte skapar intäkter för Nordkoreas program för kärnteknik eller ballistiska robo-

tar eller annan verksamhet som är förbjuden enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 

2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller enligt rådets förordning (EU) 2016/682. 

CD 715 Exportförbudet ska inte tillämpas på försäljning eller leverans av flygbränsle till civila passagerarflygplan utan-

för Nordkorea som uteslutande ska förbrukas under flygningen till Nordkorea och tillbaka till ursprungsflyg-

platsen. Genom undantag från exportförbudet får medlemsstatens berörda behöriga myndighet, enligt förteck-

ningen över webbplatser i bilaga II till rådets förordning (EU) 329/2007, ge tillstånd till försäljning, leverans 

eller överföring av en produkt, under förutsättning att medlemsstaten på grundval av en särskild bedömning i 

det enskilda undantagsfallet har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén för överföring till Nordko-

rea av sådana produkter för kontrollerade grundläggande humanitära behov inom ramen för särskilt angivna ar-

rangemang för effektiv övervakning av leverans och användning. 

 

gäller fr.o.m. 3.6.2016: 

CD 022 För övergång till fri omsättning krävs uppvisande av ett kontrolldokument utfärdat av behörig myndighet i en 

medlemsstat. Detta kontrolldokument skall gälla inom hela unionen. 

 

 

 

 

Förfrågningar:  Päivi Mäkelä, tfn 040 33 22104 eller 

  Heidi Broms, tfn. 040 33 22646 

  eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi 

 

 

HB, 040/17.5.2016 


