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Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringar i varukoder

Varukod

Varubeskrivning

gäller fr.o.m. 20.9.2015:
7303 00 10 00 - Rör av sådana slag som används i tryckrör:
7303 00 10 10 - - Av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit)
7303 00 10 90 - - Andra
7303 00 90 00 - Andra:
7303 00 10 10 - - Av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit)
7303 00 90 90 - - Andra
gäller fr.o.m. 1.10.2015:
0811 20 11 00 - - - Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:
0811 20 11 10 - - - - Hallon
0811 20 11 90 - - - - Andra
0811 20 19 00 - - - Andra:
0811 20 19 10 - - - - Hallon
0811 20 19 90 - - - - Andra

Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra mängdenhet

Bilaga

3,2

1, 5

3,2

1, 5

3,2

1, 5

3,2

1, 5

20,8 +8,4 eur/100 kg
20,8 +8,4 eur/100 kg

1
1

20,8
20,8

1
1

Textändringar
Varukod

Varubeskrivning

3204 17 00 67 - - - Färgämne C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) med en renhetsgrad
på 98 viktprocent eller mer, i form av extruderade kulor med en fukthalt på
högst 1 viktprocent

Gäller fr.o.m.

1.7.2015

Nya fotnoter
gäller fr.o.m. 20.9.2015:
CD 700
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 tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Indien. Jag intygar att den information som lämnas 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.
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Ändringar i fotnotstexter
gäller fr.o.m. 1.1.2015:
CD 562
Krav på uppvisande av ett EUR.1-certifikat med påskriften ‘Derogation — Commission Implementing Decision (EU) 2015/1204' vilket innebär avsteg från ursprungsreglerna.
gäller fr.o.m. 28.8.2015:
CD 696 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) kallvalsade platta produkter av rostfritt stål som
sålts för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn
och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (Taiwan/Kina). 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. 3.9.2015:
CD 697 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. Tjänstemannens namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.
2. Följande försäkran:’Jag intygar härmed att den (kvantitet) tråd av rostfritt stål som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Tarictilläggsnummer) i Indien. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.’
3. Datum och underskrift av tjänstemannen vid den enhet som har utfärdat fakturan. Om ingen sådan faktura
uppvisas, ska den tullsats som gäller för alla övriga företag tillämpas.
gäller fr.o.m. 16.9.2015:
CD 698 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 mer än 20 viktprocent 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 [berört land/berörda länder]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”
Om ingen sådan faktura uppvisas, ska tullsatsen för ”alla övriga företag” tillämpas.
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 mer än 20 viktprocent 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.
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gäller fr.o.m. 1.10.2015:
CD 472
För att komma i åtnjutande av denna preferens erfordras uppvisande av en importlicens som erhållits enligt de
villkor som är föreskrivna i förordning (EG) nr 2015/1550 (EGT L 242).
Importlicenser i vars fält 20 det står angivet ”socker avsett för raffinering” får användas för import med KNnummer 1701 13 10, 1701 14 10, 1701 91 00, 1701 99 10 eller 1701 99 90.
Importlicenser i vars fält 20 det står angivet ”socker ej avsett för raffinering” får användas för import med KNnummer 1701 13 90, 1701 14 90, 1701 91 00, 1701 99 10 eller 1701 99 90.

Förfrågningar:

Päivi Mäkelä, tfn 040 33 22104 eller
Heidi Broms, tfn. 040 33 22646
eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

HB, 80/5.10.2015
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