Förtullningsenheten

Ändringar i Fintaric
Ändrigar i varukoder
Gäller fr.o.m. 1.1.2022:
8485800010
Maskiner för additiv tillverkning genom påläggning av sand, betong eller andra mineraliska
produkter
8485800090 Andra
8485901000 Delar till maskiner enligt nr 8485 30 10; Delar till maskiner för additiv tillverkning
genom påläggning av sand, betong eller andra mineraliska produkter

Gäller fr.o.m. 9.6.2022:
7307 23 10 35 Av austenitiska standardkvaliteter, motsvarande AISI-typerna 304, 304L, 316, 316L,
316Ti, 321 och 321H och deras motsvarigheter i andra standarder, med en yttre diameter av högst
406,4 mm och med en väggtjocklek av högst 16 mm, med ett Ra-värde för den inre ytjämnheten
på minst 0,8 mikrometer, ej flänsade, även inte färdigbearbetade:
7307 23 10 35 Avsända från Malaysia:
7307 23 10 35 För användning i vissa flygplanstyper
7307 23 10 40 Andra
7307 23 10 50 Andra:
7307 23 10 50 För användning i vissa flygplanstyper
7307 23 10 55 Andra
7307 23 90 35 Av austenitiska standardkvaliteter, motsvarande AISI-typerna 304, 304L, 316, 316L,
316Ti, 321 och 321H och deras motsvarigheter i andra standarder, med en yttre diameter av högst
406,4 mm och med en väggtjocklek av högst 16 mm, med ett Ra-värde för den inre ytjämnheten
på minst 0,8 mikrometer, ej flänsade, även inte färdigbearbetade:
7307 23 90 35 Avsända från Malaysia:
7307 23 90 35 För användning i vissa flygplanstyper
7307 23 90 40 Andra
7307 23 90 50 Andra:
7307 23 90 50 För användning i vissa flygplanstyper
7307 23 90 55 Andra

Gäller fr.o.m. 22.6.2022:
4421 20 00 10 Av träfiberskivor
4421 20 00 90 Andra slag

Gäller fr.o.m. 3.7.2022:
0709 99 90 10 Sallatsspikblad (Centella asiatica)
1902 30 10 30 Snabbnudlar som innehåller kryddor/smaksättningspreparat eller såser

Varukoder som upphörde att gälla den 8.6.2022:
7307 23 10 15, 7307 23 10 25, 7307 23 90 15, 7307 23 90 25

Varukod som upphör att gälla den 2.7.2022:
0709 99 90 25

Textändrigar
Gäller fr.o.m. 1.1.2006:
7306 30 41 20 Rör med en ytterdiameter som inte överstiger 168,3 mm
7306 30 49 20 Rör med en ytterdiameter som inte överstiger 168,3 mm
7306 30 72 80 Rör
7306 30 77 80 Rör

Nya fotnoter
Gäller fr.o.m. 4.6.2022:
CD874
1. It shall be prohibited to purchase, import or transfer, directly or indirectly, crude oil or petroleum
products, as listed in Annex XXV, if they originate in Russia or are exported from Russia.
2. It shall be prohibited to provide, directly or indirectly, technical assistance, brokering services,
financing or financial assistance or any other services related to the prohibition in paragraph 1.
3. The prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall not apply:
(a) until 5 December 2022, to one-off transactions for near-term delivery, concluded and executed
before that date, or to the execution of contracts for the purchase, import or transfer of goods
falling under CN 2709 00 concluded before 4 June 2022, or of ancillary contracts necessary for the
execution of such contracts, provided that those contracts have been notified by the relevant
Member States to the Commission by 24 June 2022 and that the one -off transactions for near-term
delivery are notified by the relevant Member States to the Commission within 10 d ays of their
completion;
(b) until 5 February 2023, to one-off transactions for near-term delivery, concluded and executed
before this date, or to the execution of contracts for the purchase, import or transfer of goods falling
under CN 2710 concluded before 4 June 2022, or of ancillary contracts necessary for the
execution of such contracts, provided that those contracts have been notified by the relevant
Member States to the Commission by 24 June 2022 and that the one -off transactions for near-term
delivery are notified by the relevant Member States to the Commission within 10 days of their
completion.
The prohibitions in paragraph 1 shall not apply to purchases in Russia of goods listed in Annex
XXV which are required in order to meet the essential needs of the purchaser in Russia or of
humanitarian projects in Russia.

Gäller fr.o.m. 9.6.2022:
TM960
Registrerad import kan bli föremål för retroaktivt uttag av antidumpningstullar om den pågående
undersökningen leder till att det införs antidumpningsåtgärder (mer information finns i
kommissionens förordning (EU) 2022/894 (EUT L 155).

Gäller fr.o.m. 18.6.2022:
TM961
Registrerad import kan bli föremål för retroaktivt uttag av antidumpningstullar om den pågående
undersökningen leder till att det införs antidumpningsåtgärder (mer information finns i
kommissionens förordning (EU) 2022/934 (EUT L 162).

Ändringar i fotnotstexter
gäller fr.o.m. 1.7.2019:
MG767
handskbox avsedd för användning med avseende på radioaktivt material
MG768
Programvara för neutronisk beräkning/modellering
MG769
Programvara för beräkning/modellering av strålningsöverföring
MG770
Programvara för hydrodynamisk beräkning/modellering (utom sådan som används enbart i civila
sammanhang, såsom men inte inskränkt till kommunals värmeanläggningar)
MG772
Radiografisk detektionsutrustning såsom röntgenomvandlare och barriärhölje innefattande en
fosforplatta (utom röntgenutrustning speciellt utformad för medicinskt bruk)
MG780
Alfa-strålande radionuklider
MG783
Bälgtillverkningsutrustning, t.ex. hydraulisk formeringsutrustning och bälgformeringsmatriser
MG784
Metallsvetsmaskin för inert gasmiljö (överstigande 180 A likström)
MG785
Monelutrustning, inklusive ventiler, rör, tankar och kärl (rör och ventiler som är större än 8 tum i
diameter och klassade för 500 psi och tankar större än 500 l)
MG786
Grad 304, 316 och plattor i austenitiskt rostfritt stål, ventiler, rörledningar, tankar och kärl (rör och
ventiler som är större än 8 tum i diameter och klassade för 500 psi och tankar större än 500 l)
MG787
Elektroplateringsutrustning för beläggning av delar med nickel eller aluminium
MG788
Vakuumventiler, rörledningar, flänsar, packningar och relaterad u trustning speciellt utformad för
högvakuumbruk (0,1 Pa eller lägre tryck)

MG789
Maskiner för centrifugalbalansering i flera plan

Voimassa 1.3.2021 lukien:
CD801
Deklaration enligt denna varukod är endast tillåten om tröskelvärdena (nettovikt/extra mängdenhet)
iakttas. Om så inte är fallet, kontrollera respektive siffror och korrigera vid behov. I annat fall ska en
annan varukod deklareras.
CD802
Deklaration enligt denna varukod är endast tillåten om enhetspriset (statistiskt värde/nettovikt eller
statistiskt värde/tilläggsenhet) respekteras. Om så inte är fallet, kontrollera respektive siffror och
korrigera vid behov. I annat fall ska en annan varukod deklareras.
CD803
Deklaration enligt denna varukod är endast tillåten om tröskelvärdena (det statistiska värdet)
respekteras. Om så inte är fallet, kontrollera respektive siffra och korrigera vid behov. I annat fall
ska en annan varukod deklareras.
CD804
Deklaration enligt denna varukod är endast tillåten om tröskelvärdena (nettomassan) iakttas. Om
så inte är fallet, kontrollera respektive siffra och korrigera vid behov. I annat fall ska en annan
varukod deklareras.
CD805
Deklaration enligt denna varukod är endast tillåten om tröskelvärdena (extra mängdenhet) iakttas.
Om så inte är fallet, kontrollera respektive siffra och korrigera vid behov. I annat fall ska en annan
varukod deklareras.

Förfrågningar: Fintaric@tulli.fi

