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Ändringar i Brukstariffen (THB II) 

 

Ändringar i varukoder 

 

 
Varukod 

 
Varubeskrivning 

 
Tariffenlig tullsats; 

K; S 

 
Extra mängd- 

enhet 

 
Bilaga 

 

gäller fr.o.m. 8.10.2016: 
7225 19 10 00 - - -  Varmvalsade:      
7225 19 10 10 - - - -  Produkter som är pläterade, på annat sätt 

metallöverdragna eller försedda med annat 
överdrag, inte i ringar eller rullar, utan mönster i 
relief, med en tjocklek av mer än 10 mm, och 
produkter som är pläterade, på annat sätt 
metallöverdragna eller försedda med annat 
överdrag, inte i ringar eller rullar, utan mönster i 
relief, med en tjocklek av minst 4,75 mm men 
högst 10 mm och med en bredd av minst 
2 050 mm 

0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 

7226 19 10 90 - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 2, 5 
 
7226 19 10 00 - - -  Varmvalsade men inte vidare bearbetade:      
7226 19 10 10 - - - -  Produkter som är pläterade, på annat sätt 

metallöverdragna eller försedda med annat 
överdrag 

0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 

7226 19 10 90 - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 2, 5 
 

 

Varukoder som upphör att gälla den 14.11.2016: 

4420 90 91 10, 4420 90 91 90 

 

Textändringar 

 

Varukod Varubeskrivning Gäller fr.o.m. 

 
0708 20 00 10 - -  Sparrisböna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) 1.10.2014 

 
0710 22 00 10 - - -  Sparrisböna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) 1.10.2014 

 

 

Nya fotnoter 

 

gäller fr.o.m. 8.10.2016: 

CD 718 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 (berört land). 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. 
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gäller fr.o.m. 19.10.2016: 

TM 413 Varor från bilaga Ig i förordning (EG) 329/2007 

 

gäller fr.o.m. 15.11.2016: 

CD 703 Pappersprodukter från non-wooden eller återvunnet material åtföljs av en formell skrivelse från det indonesiska 

industriministeriet som godkänner användningen av non-wooden eller återvunna material. Sådana produkter får 

inte tilldelas Flegtlicens. 

 

 

Ändringar i fotnotstexter 

 

gäller fr.o.m. 7.5.2010: 

CD 353 Import av rådiamanter till Europeiska unionen ska vara förbjuden såvida inte följande villkor har uppfyllts:  

a) Rådiamanterna ska åtföljas av ett Kimberleyprocesscertifikat som validerats av en deltagande parts behöriga 

myndighet (land som är medlem i Kimberleyprocessen).  

b) Rådiamanterna ska vara förpackade i åverkanssäkra förpackningar som har förseglats vid exporten av denna 

deltagande part och är obrutna.  

c) I Kimberleyprocesscertifikatet klargörs tydligt vilken sändning som avses. Sändningen ska överlämnas till 

en ”gemenskapsmyndighet” för kontroll i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2368/2002 (för en uppda-

terad förteckning, se: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2368:20081218:SV:PDF 

 

 

 

 

 

 

Förfrågningar:  Päivi Mäkelä, tfn 040 33 22104 eller 

  Heidi Broms, tfn. 040 33 22646 

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

 

HB, 94/2.11.2016 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2368:20081218:SV:PDF

