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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. 13.11.2016: 
7304 29 90 10 - - - -  Foderrör 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
7304 29 90 90 - - - -  Andra slag 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

 

gäller fr.o.m. 15.11.2016: 
4404 10 00 10 - -  Träspån och liknande 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
4404 10 00 90 - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

 
4404 20 00 10 - -  Träspån och liknande:    
4404 20 00 10 - - -  Chipwood 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
4404 20 00 11 - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

 
4407 92 00 10 - - -  Hyvlat, slipat eller längdskarvat 0; S:0 (EU003) (TM510) m

3
 1, 5 

4407 92 00 90 - - -  Annat 0; S:0 (EU003) (TM510) m
3
 1, 5 

 
4420 90 91 00 - - -  Av tropiska träslag enligt kompletterande 

anmärkning 2 till detta kapitel: 
   

4420 90 91 11 - - - -  Handgjorda:    
4420 90 91 11 - - - - -  Virke i form av stockar eller fyrkantsågade 

stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt 
gängade eller målade, som inte tillför något 
avsevärt mervärde eller någon avsevärd 
förändring av form 

3,0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

4420 90 91 19 - - - - -  Andra 3,0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
4420 90 91 91 - - - -  Andra:    
4420 90 91 91 - - - - -  Virke i form av stockar eller fyrkantsågade 

stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt 
gängade eller målade, som inte tillför något 
avsevärt mervärde eller någon avsevärd 
förändring av form 

3,0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

4420 90 91 99 - - - - -  Andra 3,0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
4420 90 99 00 - - -  Andra:    
4420 90 99 10 - - - -  Virke i form av stockar eller fyrkantsågade 

stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt 
gängade eller målade, som inte tillför något 
avsevärt mervärde eller någon avsevärd 
förändring av form 

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

4420 90 99 90 - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
4421 90 97 91 - - - -  Andra:    
4421 90 97 91 - - - - -  Virke i form av stockar eller fyrkantsågade 

stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt 
gängade eller målade, som inte tillför något 
avsevärt mervärde eller någon avsevärd 
förändring av form 

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

4421 90 97 99 - - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
Varukod 4421 90 97 90 upphörde att gälla 14.11.2016 
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9702 00 00 10 -  Virke i form av stockar eller fyrkantsågade stockar 
med enkel ytbehandling, skurna eller lätt gängade 
eller målade, som inte tillför något avsevärt 
mervärde eller någon avsevärd förändring av form 

0  5 

9702 00 00 90 -  Andra 0  5 
 

gäller fr.o.m. 18.11.2016: 
4809 90 00 10 - -  Lätt termopapper med en vikt på högst 65 gr/m2. i 

rullar med en bredd av minst 20 cm, en rullvikt 
(inklusive papper) på minst 50 kg och en 
rulldiameter (inklusive papper) på minst 40 cm (s.k. 
jumborullar). med eller utan en beläggning på ena 
eller båda sidorna, belagt med ett värmekänsligt 
ämne på ena eller båda sidorna, och med eller utan 
toppbeläggning 

0   5 

4809 90 00 90 - -  Andra slag 0  5 
 
4811 90 00 10 - -  Lätt termopapper med en vikt på högst 65 gr/m

2
 i 

rullar med en bredd av minst 20 cm, en rullvikt 
(inklusive papper) på minst 50 kg och en 
rulldiameter (inklusive papper) på minst 40 cm (s.k. 
jumborullar). med eller utan en beläggning på ena 
eller båda sidorna, belagt med ett värmekänsligt 
ämne på ena eller båda sidorna, och med eller utan 
toppbeläggning 

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

4811 90 00 90 - -  Andra slag 0; S:0 (EU003) (TM510)  5 
 
4816 90 00 00 -  Andra slag:     
4816 90 00 10 - -  Lätt termopapper med en vikt på högst 65 gr/m

2
 i 

rullar med en bredd av minst 20 cm, en rullvikt (in-
klusive papper) på minst 50 kg och en rulldiameter 
(inklusive papper) på minst 40 cm (s.k. jumborullar). 
med eller utan en beläggning på ena eller båda si-
dorna, belagt med ett värmekänsligt ämne på ena el-
ler båda sidorna, och med eller utan toppbeläggning 

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

4816 90 00 90 - -  Andra slag 0; S:0 (EU003) (TM510)   5 
 
4823 90 85 20 - - -  Lätt termopapper med en vikt på högst 65 gr/m

2
 i 

rullar med en bredd av minst 20 cm, en rullvikt 
(inklusive papper) på minst 50 kg och en 
rulldiameter (inklusive papper) på minst 40 cm (s.k. 
jumborullar). med eller utan en beläggning på ena 
eller båda sidorna, belagt med ett värmekänsligt 
ämne på ena eller båda sidorna, och med eller utan 
toppbeläggning 

0  5 

4823 90 85 80 - - -  Andra slag 0  5 
Varukod 4823 90 85 90 upphörde att gälla 17.11.2016 

 

 

gäller fr.o.m. 9.12.2016: 
7210 41 00 20 - - -  Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med 

överdrag genom varmgalvanisering med zink 
och/eller aluminium men ingen annan metall, 
kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 
viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 
0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent 
aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 
0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent 
vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i 
längder och smala band 

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

7210 41 00 80 - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
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7210 49 00 20 - - -  Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med 
överdrag genom varmgalvanisering med zink 
och/eller aluminium men ingen annan metall, 
kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 
viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 
0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent 
aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 
0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent 
vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i 
längder och smala band 

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

7210 49 00 80 - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7210 61 00 20 - - -  Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med 

överdrag genom varmgalvanisering med zink 
och/eller aluminium men ingen annan metall, 
kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 
viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 
0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent 
aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 
0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent 
vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i 
längder och smala band 

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

7210 61 00 80 - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7210 69 00 20 - - -  Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med 

överdrag genom varmgalvanisering med zink 
och/eller aluminium men ingen annan metall, 
kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 
viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 
0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent 
aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 
0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent 
vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i 
längder och smala band 

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

7210 69 00 80 - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7212 30 00 20 - -  Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med 

överdrag genom varmgalvanisering med zink 
och/eller aluminium men ingen annan metall, 
kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 
viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 
0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent 
aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 
0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent 
vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i 
längder och smala band 

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

7212 30 00 80 - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7212 50 61 20 - - - -  Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med 

överdrag genom varmgalvanisering med zink 
och/eller aluminium men ingen annan metall, 
kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 
viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, 
minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 
viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent 
niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 
0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller 
rullar, plåtar skurna i längder och smala band 

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

7212 50 61 80 - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
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7212 50 69 20 - - - -  Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med 
överdrag genom varmgalvanisering med zink 
och/eller aluminium men ingen annan metall, 
kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 
viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, 
minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 
viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent 
niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 
0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller 
rullar, plåtar skurna i längder och smala band 

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

7212 50 69 80 - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7225 92 00 20 - - -  Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med 

överdrag genom varmgalvanisering med zink 
och/eller aluminium men ingen annan metall, 
kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 
viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 
0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent 
aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 
0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent 
vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i 
längder och smala band 

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

7225 92 00 80 - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7225 99 00 22 - - - -  Andra, aluminiumtätade, pläterade eller försedda 

med överdrag genom varmgalvanisering med zink 
och/eller aluminium men ingen annan metall, 
kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 
viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, 
minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 
viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent 
niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 
0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller 
rullar, plåtar skurna i längder och smala band 

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

7225 99 00 25 - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
Varukod 7225 99 00 19 upphörde att gälla 8.12.2016 

 
7225 99 00 35 - - -  Andra, med en tjocklek av mer än 10 mm eller en 

tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm och 
en bredd av minst 2 050 mm: 

   

7225 99 00 35 - - - -  Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med 
överdrag genom varmgalvanisering med zink 
och/eller aluminium men ingen annan metall, 
kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 
viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, 
minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 
viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent 
niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 
0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller 
rullar, plåtar skurna i längder och smala band 

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

7225 99 00 40 - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
Varukod 7225 99 00 30 upphörde att gälla 8.12.2016 

 
7225 99 00 92 - - - -  Andra, aluminiumtätade, pläterade eller försedda 

med överdrag genom varmgalvanisering med zink 
och/eller aluminium men ingen annan metall, 
kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 
viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, 
minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 
viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent 
niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 
0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller 
rullar, plåtar skurna i längder och smala band 

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

7225 99 00 95 - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
Varukod 7225 99 00 99 upphörde att gälla 8.12.2016 
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7226 99 30 10 - - - -  Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med 
överdrag genom varmgalvanisering med zink 
och/eller aluminium men ingen annan metall, 
kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 
viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, 
minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 
viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent 
niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 
0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller 
rullar, plåtar skurna i längder och smala band 

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

7226 99 30 90 - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
7226 99 70 94 - - - - -  Andra, aluminiumtätade, pläterade eller försedda 

med överdrag genom varmgalvanisering med 
zink och/eller aluminium men ingen annan 
metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 
0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent 
kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 
viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent 
niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 
0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller 
rullar, plåtar skurna i längder och smala band 

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

7226 99 70 96 - - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
Varukod 7226 99 70 99 upphörde att gälla 8.12.2016 

 

 

Nya fotnoter 

 

gäller fr.o.m. 1.11.2016: 

TM 867 Förmånen av denna tullkvot kan begäras först efter publiceringen av dess tillämpningsförordning 

 

gäller fr.o.m. 6.11.2016: 

CD 421 För övergång till fri omsättning erfordras att en AGRIM-importlicens uppvisas som utfärdats i enlighet med 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 (EUT L 2016). Importlicens krävs dock inte för 

kvantiteter som inte överstiger de kvantiteter som fastställts i del I av bilagan till Kommissionens delegerade 

Förordning (EU) 2016/1237 (EUT L 2016). 

 

gäller fr.o.m. 13.11.2016: 

CD 719 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. 

 

gäller fr.o.m. 1.1.2017: 

CD 808 Om varor är försedda med en hänvisning till ekologisk produktion i märkningen, marknadsföringen eller åtföl-

jande dokument ska deklaranten uppvisa kontrollintyg C644 i enlighet med artikel 33.1 d i förordning (EG) nr 

834/2007 (likvärdiga produkter). Om varorna inte är likvärdiga produkter ska kod Y929 anges. Utan att det på-

verkar några åtgärder eller verksamheter enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 834/2007 och/eller artikel 85 i 

förordning (EG) nr 889/2008 får produkter som inte uppfyller kraven i den förordningen bara övergå till fri om-

sättning i gemenskapen om alla uppgifter om ekologiska produktionsmetoder avlägsnas från märkning, mark-

nadsföring samt åtföljande dokument. 

 

 

Ändringar i fotnotstexter 

 

gäller fr.o.m. 6.11.2016: 

CD 020 För övergång till fri omsättning erfordras att en AGRIM-importlicens uppvisas som utfärdats i enlighet med 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 (EUT L 2016). 
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CD 021 För export erfordras att en exportlicens AGREX uppvisas som utfärdats i enlighet med Kommissionens ge-

nomförandeförordning (EU) 2016/1239 (EUT L 2016). Exportlicens krävs inte för kvantiteter som inte övers-

tiger de kvantiteter som fastställts i del II av bilagan till Kommissionens delegerade Förordning (EU) 

2016/1237 (EUT L 2016). 

 

gäller fr.o.m. 15.11.2016: 

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. Tim-

mer och trävaruprodukter som sänds till EU från ett land som inte är partner i ett frivilligt Flegt-

partnerskapsavtal anses inte vara Flegtvaror och är följaktligen undantagna från uppvisande av en Flegtlicens 

 

gäller fr.o.m. 16.12.2016: 

TR 003 Galgar, giljotiner och blad till giljotiner 

 

 

 

 

 

 

Förfrågningar:  Päivi Mäkelä, tfn 040 33 22104 eller 

  Heidi Broms, tfn. 040 33 22646 

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

 

HB, 118/16.12.2016 


