Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringar i varukoder
gäller fr.o.m. 5.5.2010:

Varukod

Varubeskrivning

2918 16 00 00 - - Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra:
2918 16 00 10 - - - Natriumglukonat i torr form med CUS-nummer
(Customs Union and Statistics) 0023277-9 och
CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) 52707-1
2918 16 00 90 - - - Andra

Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra mängdenhet

Bilaga

6,5

1, 2, 4

6,5

1, 4

3,0 (EU001)

1, 2, 5

3,0 (EU001)

1, 5

4,5

1, 2, 5

4,5

1, 5

8,0+31,4 eur/100 kg;
K:43,0 (090085)
8,0+31,4 eur/100 kg;
K:43,0 (090085)

1, 3

1901 90 99 32 - - - - - Innehållande minst 60 viktprocent sackaros
(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)
eller isoglukos uttryckt som sackaros:
1901 90 99 33 - - - - - - Innehållande minst 60 men mindre än
70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)
1901 90 99 36 - - - - - - Innehållande minst 70 viktprocent sackaros
(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

7,6 + EA;
K:33,0 (090087)

1, 3

7,6 + EA;
K:33,0 (090087)

1, 3

1901 90 99 92 - - - - - Innehållande minst 60 viktprocent sackaros
(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)
eller isoglukos uttryckt som sackaros:
1901 90 99 93 - - - - - - Innehållande minst 60 men mindre än
70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)
1901 90 99 95 - - - - - - Innehållande minst 70 viktprocent sackaros
(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

7,6 + EA;
K:33,0 (090087)

1, 3

7,6 + EA;
K:33,0 (090087)

1, 3

gäller fr.o.m. 12.5.2010:
8708 70 10 00 - - För industriell sammansättning av:
Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en
förbränningskolvmotor
antingen
med
kompressionständning
(dieseleller
semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2
500 cm3 eller gnisttändning med en cylindervolym
av högst 2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705:
8708 70 10 10 - - - Aluminiumhjul med eller utan tillbehör och med
eller utan däck
8708 70 10 90 - - - Andra
8708 70 50 00 - - - Aluminiumhjul; delar och tillbehör till hjul, av
aluminium:
8708 70 50 10 - - - - Aluminiumhjul med eller utan tillbehör och med
eller utan däck
8708 70 50 90 - - - - Andra
gäller fr.o.m. 1.6.2010:
1806 10 30 00 - - Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80
viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker
uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som
sackaros:
1806 10 30 10 - - - Innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)
1806 10 30 90 - - - Andra

1, 3

2101 12 98 91 - - - - - Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett,
minst 2,5 viktprocent mjölkprotein, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent
stärkelse:
2101 12 98 92 - - - - - - Innehållande minst 70 viktprocent sackaros
(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)
eller isoglukos uttryckt som sackaros
2101 12 98 93 - - - - - - Andra
2101 12 98 97 - - - - - Andra:
2101 12 98 97 - - - - - - Innehållande minst 70 viktprocent sackaros
(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)
eller isoglukos uttryckt som sackaros
2101 12 98 98 - - - - - - Andra
Varukoden 2101 12 98 99 upphörde att gälla 31.5.2010
2101 20 98 85 - - - - Andra:
2101 20 98 85 - - - - - Innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros
2101 20 98 86 - - - - - Andra
Varukoden 2101 20 98 80 upphörde att gälla 31.5.2010

9,0 + EA

1, 3

9,0 + EA

1, 3

9,0 + EA

1, 3

9,0 + EA

1, 3

6,5 + EA

1, 3

6,5 + EA

1, 3

2106 90 59 00 - - - - Andra:
2106 90 59 10 - - - - - Innehållande minst 70 viktprocent sackaros (in- 0,4 eur/100 kg/net sacc
begripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros
2106 90 59 90 - - - - - Andra
0,4 eur/100 kg/net sacc
3302 10 29 00 - - - - - Andra:
3302 10 29 10 - - - - - - Innehållande minst 70 viktprocent sackaros
(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)
eller isoglukos uttryckt som sackaros
3302 10 29 90 - - - - - - Andra
gäller fr.o.m. 1.7.2010:
1901 10 00 00 - Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar
Varukoderna 1901 10 00 10 och 1901 10 00 80 upphörde att gälla 30.6.2010.

1, 3, 5
1, 3, 5

9,0 + EA

1, 3

9,0 + EA

1, 3

7,6 + EA

1, 3

2106 10 80 00 - - Andra:
2106 10 80 30 - - - Innehållande mer än 1 viktprocent mjölkfett, 1
0+ EA
1, 3
viktprocent andra fetter eller mer än 5 viktprocent
socker
2106 10 80 70 - - - Andra
0+ EA
1, 3
Varukoderna 2106 10 80 21, 2106 10 80 21, 2106 10 80 29, 2106 10 80 81, 2106 10 80 81 och 2106 10 80 89 upphörde att
gälla 30.6.2010.

Textändringar
gäller fr.o.m. 13.8.2009:
7312 10 81 02 - - - - - - - - - Avsända från Republiken Korea
7312 10 81 13 - - - - - - - - - Avsända från Republiken Korea
7312 10 83 02 - - - - - - - - - Avsända från Republiken Korea
7312 10 83 13 - - - - - - - - - Avsända från Republiken Korea
7312 10 85 02 - - - - - - - - - Avsända från Republiken Korea
7312 10 85 13 - - - - - - - - - Avsända från Republiken Korea
7312 10 89 02 - - - - - - - - - Avsända från Republiken Korea
7312 10 89 13 - - - - - - - - - Avsända från Republiken Korea
7312 10 98 02 - - - - - - - - Avsända från Republiken Korea
7312 10 98 13 - - - - - - - - Avsända från Republiken Korea

Nya fotnoter
gäller fr.o.m. 9.3.2006:
TM 710
Genom sin dom av den 17 november 2009 i mål T-143/06 ogiltigförklarade Europeiska unionens tribunal rådets förordning
(EG) nr 366/2006 av den 27 februari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1676/2001 rörande införande av en slutgiltig
antidumpningstull på import av polyetentereftalat med ursprung i bland annat Republiken Indien (EUT L 68, 8.3.2006, s.
6), i den mån som MTZ Polyfilms Ltd (nedan kallat MTZ Polyfilms) genom förordningen påförs en antidumpningstull.
Efter en översyn vid giltighetstidens utgång bekräftades åtgärderna enligt förordning (EG) nr 1676/2001 genom förordning
(EG) nr 1292/2007 (EUT L 288, 6.11.2007, s. 1).
Som en följd av domen av den 17 november 2009 omfattas importen till Europeiska unionen av polyetentereftalatfilm
tillverkad av MTZ Polyfilms inte längre av de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 366/2006
och som bekräftades genom förordning (EG) nr 1292/2007.
De slutgiltiga antidumpningstullar som betalats i enlighet med förordningarna (EG) nr 366/2006 och (EG) nr 1292/2007 på
import till Europeiska unionen av polyetentereftalatfilm, som har sitt ursprung i Indien och som tillverkats av MTZ
Polyfilms (Tarictilläggsnummer A031) bör återbetalas eller efterskänkas. Ansökan om återbetalning eller efterskänkning
ska göras hos de nationella tullmyndigheterna i enlighet med tillämplig tullagstiftning. Om en sådan ansökan inte rimligen
kan göras i enlighet med denna lagstiftning, eftersom fristen för ansökan redan löpt ut före offentliggörandet av detta
tillkännagivande eller eftersom fristen löper ut strax efter offentliggörandet av detta tillkännagivande, är fristen dock inte
tilllämplig. De importörer som berörs av detta tillkännagivande uppmanas emellertid att lämna in sina ansökningar om
ersättning så snart som möjligt.
Fortsättning i fotnot TM 711.
TM 711
Fortsättning från fotnot TM 710.
Efter samråd med rådgivande kommittén har kommissionen fastställt att det är motiverat att partiellt återuppta
interimsöversynen av antidumpningsåtgärderna. Därför återupptar kommissionen härmed partiellt den interimsöversyn av
antidumpningsåtgärderna beträffande import av polyetentereftalatfilm med ursprung i bland annat Indien som inleddes
genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning (EUT C 1, 4.1.2005, s. 5), enligt artikel 11.3 i
grundförordningen.
Återupptagandet avser endast genomförandet av ovannämnda dom när det gäller MTZ Polyfilms.
gäller fr.o.m. 13.8.2009:
CD 602
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 funktion vid det företag som har utfärdat fakturan.
2. Följande deklaration:
"Jag intygar härmed att de (kvantitet) [berörd produkt] som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av
denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Tarictilläggsnummer) 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 företag tillämpas.
gäller fr.o.m. 30.4.2010:
CD 600
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 funktion vid det företag som har utfärdat fakturan.
2. Följande försäkran: "Jag, undertecknad, intygar att den (volym) [berörd produkt] som säljs för export till Europeiska
gemenskapen och som avses i denna faktura, har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i
(berört land). Jag intygar att den information som lämnas i denna faktura är fullständig och korrekt och att det fakturerade
priset är slutligt och inte kommer att kompenseras på något sätt, varken helt eller delvis.
Datum och namnteckning".
Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den tullsats som gäller för alla övriga företag tillämpas.
gäller fr.o.m. 5.5.2010:
CD 601
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 funktion vid det företag som har utfärdat fakturan.

2. Följande deklaration: "Jag intygar härmed att den kvantitet natriumglukonat i torr form som tas upp i denna faktura,
[kvantitet], och som sålts för att exporteras till Europeiska unionen har tillverkats i [berört land] av [företagets namn och
adress] [Taric- tilläggsnummer]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.
Datum och namnteckning"
Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den tullsats som gäller för alla övriga företag tillämpas.

Textändringar
gäller fr.o.m. 1.3.2009:
MG 424
Varor enligt IA.A0.001 i förteckningen över militära varor och militär teknik.
MG 425
Varor enligt IA.A0.005 i förteckningen över militära varor och militär teknik.
MG 426
Varor enligt IA.A0.006 i förteckningen över militära varor och militär teknik.
MG 427
Varor enligt IA.A0.007 i förteckningen över militära varor och militär teknik.
MG 428
Varor enligt IA.A0.012 i förteckningen över militära varor och militär teknik.
MG 429
Varor enligt IA.A0.013 i förteckningen över militära varor och militär teknik.
gäller fr.o.m. 1.1.2010:
NC 018
För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se rådets
direktiv 94/28/EG [EGT L 178, 12.7.1994, s. 66]; kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 [EUT L 149, 7.6.2008, s.
3]).
gäller fr.o.m. 25.4.2010:
NX 054
Bidraget per 100 kg av produkter enligt detta undernummer skall vara lika med summan av följande faktorer:
a) Det belopp per 100 kilogram som anges, multiplicerat med den prosent mjölkprodukter som 100 kg av produkten
innehåller. Produkterna får innehålla små mängder tillsatser av andra substanser än mjölkprodukter som krävs för
tillverkningen eller konserveringen. Om tillsatserna utgör högst 0,5 viktprocent av hela produkten skall de tas med i
beräkningen av bidraget. Om andelen tillsatser emellertid överskrider 0,5 viktprocent av hela produkten skall de inte tas
med i beräkningen av bidraget.
b) En faktor som beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikel 14.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1187/2009
(EGT L 318, 4.12.2009, s 1).
Då tullbehandlingen avslutas skall sökanden på den deklaration som är avsedd för detta ange den maximala halten i
viktprocent av sackaros och om produkten är försatt med andra substanser än mjölkprodukter och i förekommande fall den
maximala halten i viktprocent av andra substanser än mjölkprodukter som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten.
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 uppdaterad förteckning, se:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2368:20081218:SV:PDF).
CD 354
Export av rådiamanter från Europeiska unionen ska vara förbjuden såvida inte följande två villkor har uppfyllts:
a) Rådiamanterna ska åtföljas av ett motsvarande Kimberleyprocesscertifikat som utfärdats och validerats av en
gemenskapsmyndighet (för en uppdaterad förteckning, se:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2368:20081218:SV:PDF).
b) Rådiamanterna ska vara förpackade i åverkanssäkra förseglade förpackningar.

Förfrågningar:

RAS/AM, 90/010/24.5.2010

Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 eller
Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104
Heidi Broms, tfn. 020 492 2646
eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

