Kundmeddelande

28.10.2019
Förtullningsenheten

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringar i varukoder
Varukod

Varubeskrivning

gäller fr.o.m. 10.10.2019:
4809 90 00 20 - - Tungt termopapper som väger mer än 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

Tariffenlig tullsats;
K; S

Extra mängdenhet

Bilaga

0

4811 59 00 00 - - Andra:
4811 59 00 20 - - - Tungt termopapper som väger mer än 65 gr/m2. i 0; S:0 (EU003) (TM510)
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
4811 59 00 90 - - - Andra
0; S:0 (EU003) (TM510)
4811 90 00 20 - - Tungt termopapper som väger mer än 65 gr/m2. i 0; S:0 (EU003) (TM510)
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
Textändringar
Varukod

Varubeskrivning

8716 90 90 97 - - - - - Stålhjul, avsedda för släpvagn eller påhängsvagn, utan mekanisk framdrivningsanordning, för traktorer, med eller utan tillbehör och med eller utan
däc

Gäller fr.o.m.

11.10.2019

Nya fotnoter
gäller fr.o.m. 19.7.2019:
TM 904 Förmåner som beviljas i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen och Marocko, som trädde i kraft den
19 juli 2019
gäller fr.o.m. 4.9.2019:

1

TM 905

Värdenivån på antidumpnings- och/eller utjämningstullarna sätts ned i enlighet med förordning (EU) 2019/1382
(EUT L 227, 3.9.2019, s. 1).

gäller fr.o.m. 3.10.2019:
CD 793 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, undertecknad, intygar härmed att (volymen) strykbrädor som sålts på export till
Europeiska unionen och som
omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (det berörda
landet). 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. 11.10.2019:
CD 833 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 (volym) av (den berörda produkten) 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.

Förfrågningar: kayttotariffi@tulli.fi
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