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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av förteckningen över industritullar som utgör bilaga 
till tulltarifflagen och av förteckningen över industriförmåner som 
utgör bilaga till lagen om importavgifter 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att tullarna på vissa 
råvaror och tillbehör som industrin använder i 
sin produktion skall sänkas. Det föreslås ytter
ligare att giltighetstiden för vissa tidsbegränsa
de industritullar och industriförmåner skall 
förlängas. 

Ändringarna avses tillämpas från och med 
ingången av år 1993 med stöd av statsrådets 
särskilda beslut. 

MOTIVERINGAR 

1. Nuläget 

Industrin använder i sin produktion ett 
flertal råvaror och tillbehör som inte står att få 
i Finland eller vilkas tillgänglighet är begränsad 
från frihandelsområdena eller vilkas pris är 
högt. När varorna i fråga importeras från 
länder utanför frihandelsområdena tillämpas 
allmän tull enligt tulltarifflagen, såvida varorna 
inte nämns i förteckningen över industritullar 
som utgör bilaga till tulltarifflagen. De varor 
som nämns i förteckningen är antingen tullfria 
eller belagda med nedsatt tull. De nuvarande 
tullarna på de råvaror och tillbehör som 
propositionen gäller skyddar inte den inhemska 
produktionen, utan höjer tvärtom den inhems
ka produktionens kostnader. Tullarnas sam
hällsekonomiska betydelse är liten, men de kan 
ha stor inverkan på vissa branchers konkur
renskraft då konkurrensen blir hårdare. En del 
av tillbehöret i fråga används för tillverkning 
av sådana produkter som till en stor del 
exporteras. Exportförmån kan dock inte ut
nyttjas, eftersom exporten är huvudsakligen 
riktad till frihandelsområdena. 

Förteckningen över industritullar och för-
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teckningen över industriförmåner den sist
nämnda av vilka utgör bilaga till lagen om 
importavgifter revideras årligen enligt förslag 
till delegationen för tullärenden och finansmi
nisteriet. En del av tullarna och importförmå
nerna är tidsbegränsade, vilket också förutsät
ter att dessa förteckningar skall revideras. 

2. De föreslagna ändringarna 

2.1. Sänkning av tullen på äpplen för framställ
ning av mos, marmelader och sylter 

För framställning av mos, marmelader och 
sylter används gröna äpplen som hänförs till 
position 08.08 och huvudsakligen importeras 
från Frankrike och Tyskland. Tullarna är 6 %, 
lO % eller 50 %/3,00/kg beroende av tidpunkt 
då äpplena förtullas. De allmänna tullarna i 
Europeiska gemenskapen (EG) är 6%- 14%. 

Det föreslås att en tidsbegränsad tullfri 
industritullförmån stadgas i förteckningen över 
industritullar i underpositioner 08.08.A.II.a., b. 
och c. för äpplen som används för framställ
ning av mos, marmelader och sylter. 
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2.2. Sänkning av tullen på plastkassetter för 
förpackning av kiselskivor 

Industrin använder plastkassetter enligt un
derposition 39.23.B. för förpackning av kisel
skivor som används vid tillverkningen av mik
rokretsar. Dessa plastkassetter är belagda med 
en allmän tull på 21 %/2,94/kg. Den allmänna 
tullen i EG är 8,4 %. Ungefär 98 % av 
kiselskivorna exporteras. 

Det föreslås att en tidsbegränsad tullfri 
industritullförmån stadgas i förteckningen över 
industritullar i underposition 39.23.B. för plast
kassetter som används för förpackning av 
kiselskiv or. 

2.3. Sänkning av tullarna på tillbehör för till
verkning av kranar och hissar 

Vid tillverkningen av kranar och hissar 
används gjutna statorhus till elektriska motorer 
som hänförs till position 85.03 och är belagda 
med en allmän tull på 15 % samt frekvensom
formare som hänförs till position 85.04.B. och 
är belagda med en allmän tull på 9,5 %. De 
motsvarande allmänna tullarna i EG är 4,4 % 
(85.03) och 6,5 % (85.04). 

Det föreslås att en tidsbegränsad tullfri 
industritullförmån stadgas i förteckningen över 
industritullar i position 85.03 för gjutna stator
hus till elektriska motorer och i underposition 
85.04.B. för frekvensomformare som används 
för tillverkning av kranar och hissar. 

2.4. Sänkning av tullarna på tillbehör för till
verkning av radiotelefoner och televisions
mottagare 

Industrin använder vid tillverkningen av 
radiotelefoner följande tillbehör: laddapparater 
enligt underposition 85.04.B., en allmän tull på 
9,5 °1<> (i EG 6,5 %); batterier enligt position 
85.06, en allmän tull på 5 % (i EG 8,9 %); 
ackumulatorer enligt underposition 85.07.B., 
en allmän tull på 2,5 % (i EG 5,1 %); 
mikrofoner enligt underposition 85.18.A., en 
allmän tull på 2,2 % (i EG 4,9 %); högtalare 
och framplåtar försedda med högtalare enligt 
underposition 85.18.B., en allmän tull på 5,8 (i 
EG 4,9 %); antenner enligt position 85.29, en 
allmän tull på 12,6 % (i EG 7,2 %) samt 
störningsskyddade kablar enligt position 85.44, 

en allmän tull på 5, l % (i EG 6,5 %). Högtalare 
som hänförs till position 85.18.B används även 
för tillverkning av televisionsmottagare. 

Det föreslås att tidsbegränsade tullfria in
dustritullförmåner stadgas i förteckningen över 
industritullar i position 85.18.B. för högtalare 
som används för tillverkning av televisionsmot
tagare samt i nedan nämnda positioner för 
tillbehör som används för tillverkning av ra
diotelefoner: 

85.04.B. laddapparater; 
85.06. batterier; 
85.07.B. ackumulatorer; 
85.18.A. mikrofoner; 
85.18.B. högtalare, även med framplåtar; 
85.29 antenner; 
85.44 störningsskyddade kablar. 

2.5. Sänkning av tullen på delar till fickradio
telefoner som används i slutna radiotelefon
nät 

Industrin använder vid tillverkningen av 
fickradiotelefoner följande tillbehör: RF-plåtar 
enligt underposition 85.18.D., en allmän tull på 
5, l % (i EG 4,9 %) samt övre paneler och 
stommar enligt position 85.29, en allmän tull 
på 12,6 % (i EG 7,2 %). 

Det föreslås att tidsbegränsade tullfria in
dustritullförmåner stadgas i förteckningen över 
industritullar i nedan nämnda positioner för 
tillbehör som används för tillverkning av fick
radiotelefoner som används i slutna radiotele
fonnät Villkoret för förmånerna är tullstyrei
sens beslut om den inhemska tillverkningen av 
varor. 

85.18.D. RF-skivor (Receiverffransmitter 
Assembly) 

85.29 övre paneler (Top Panel Assembly) och 
stommar (Radio Endasure (Bottom Cover) 
Assembly) 

2.6. Sänkning av tullen på komponenter för 
tillverkning av industrirobotar 

Vid tillverkningen av industrirobotar an
vänds anpassningskort samt manipulatorer 
som består av en robotarm med leder och en 
stomme eller en sockel som hänförs till position 
84.79.B. och är belagda med en allmän tull på 
5,4 % (i EG 4,4 %) samt servoförstärkare som 
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hänförs till position 85.43.B. och är belagda 
med en allmän tull på 3,8 % (i EG 7 %). 

Det föreslås att tidsbegränsade tullfria in
dustritullförmåner stadgas i förteckningen över 
industritullar i underposition 84.79.B. för ovan 
nämnda delar och i underposition 85.43.B. för 
servoförstärkare som används för tillverkning 
av industrirobotar. 

2.7. Förlängning av giltighetstiden för de indust
ritullar som upphör att gälla vid utgången 
av år 1992 

I förteckningen över industritullar finns 38 
industritullförmåner som upphör att gälla vid 
utgången av år 1992. För att säkerställa indu
strins fortsatta konkurrenskraft föreslås att 
giltighetstiden för förmånerna i fråga förlängs 
till utgången av år 1993. 

2.8. Förlängning av giltighetstiden för importav
giftsförmåner som upphör att gälla vid 
utgången av år 1992 

I förteckningen över industriförmåner som 
utgör bilaga till lagen om importavgifter finns 
två industriförmåner som upphör att gälla vid 
utgången av år 1992. Dessa industriförmåner 
angår socker från sockerrör som används för 
framställning av jäst enligt position 17 .O l eller 
av enzymer enligt 35.07 samt glukos som 

används för tillverkning av jäst enligt position 
17.02. 

Det föreslås att giltighetstiden för dessa 
industriförmåner förlängs till utgången av år 
1993. 

3. Ärendets beredning 

Ärendet har beretts vid tullstyrelsen och 
inom delegationen för tullärenden. Delegatio
nen har tillstyrkt förslaget. 

4. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

De föreslagna ändringarna beräknas minska 
den årliga tulluppbörden med ca 4 miljoner 
mark jämfört med uppbörden år 1991. 

5. Ikraftträdande 

Lagändringarna avses träda i kraft omedel
bart efter att riksdagen har godkänt proposi
tionen. De föreslagna ändringarna avses tilläm
pas från och med ingången av år 1993 med 
stöd av statsrådets särskilda beslut. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om ändring av förteckningen över industritullar som utgör bilaga till tulltarifflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras den förteckning över industritullar som utgör bilaga till tulltarifflagen av den lO juli 1987 

(660/87), 
sådan den till de delar som det nu är fråga om lyder ändrad genom lagar av den 18 maj 1990 

(441190), den 28 december 1990 (1351/90) och den 10 april 1992 (334/92), som följer: 

FÖRTECKNING ÖVER INDUSTRITULLAR 

Position Varuslag 

08.08.A.II.a. Äpplen för framställning av mos, marmelader och sylter 
08.08.A.II.b. 
08.08.A.II.c. 

12.07.B. 

17.01.B. 

17.02.C. 

Sesamfrön för framställning av bakverk hänförliga till position 19.05 

Socker från sockerrör för framställning av jäst eller till position 35.07 
hänförliga enzymer 

Glukos för framställning av jäst 

20.07.B.IV. Fruktmosbitar för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis 

20.08.B. 
20.08.0. 
20.08.H. 

29.15.A. 

39.20.C. 
39.21 

39.23.B. 

39.26.C. 

48.11.B. 

Beredningar av frukter och bär (andra än beredningar av ananas, körsbär, 
jordgubbar och hallon) som mejeriindustrin använder för tillverkning av 
livsmedel 

Etylacetat för framställning av ättiksyra 

Polymerisations- och sampolymerisationsprodukter som används som 
jonbytare vid framställning av klor och lut 

Plastkassetter för förpackning av kiselskivor 

Produkter som används som jonbytare vid framställning av klor och lut 

Värmekänsligt papper för tillverkning av självhäftande etikettmaterial 

Industritull 

fri till utgången av 
1994 

fri till utgången av 
1993 

fri till utgången av 
1993 

fri till utgången av 
1993 

lO% till utgången av 
1993 

fri till utgången av 
1993 

fri till utgången av 
1993 

fri till utgången av 
1993 

fri till utgången av 
1994 

fri till utgången av 
1993 

fri till utgången av 
1993 



Position 

54.03 

54.07 
54.08 

54.07 
54.08 

56.03.B. 

56.03.B. 
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Varuslag 

Garn av regenatfilament för tillverkning av produkter 

Oblekta och ofärgade råtyger med en vikt av med högst !50 g/m2 och 
innehållande minst 85 viktprocent garn av syntet- eller regenatfilament, för 
tillverkning av fårgat eller annars efterbehandlat tyg 

Vävda tyger för tillverkning av segel 

Fiberduk av syntetfibrer för tillverkning av idrottshandskar och -utrustning 
eller av joggnings- och idrottsskor 

Band av polyesterfiberduk för förstärkning av polymera valsöverdrag 

5 

Industritull 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri till utgången av 
1993 

59.02 Gummibehandlad kordväv för tillverkning av däck enligt positionerna fri om det med tullsty-
59.06 40.11 och 40.12 relsens beslut styrks 

59.06 Gummibehandlade tyger för tillverkning av drivband till terrängfordon och 
arbetsmaskiner 

63.07 Tillskurna trikåtygstycken av bomull för tillverkning av handskar 

83.02 Spännanordningar och metalländstycken för tillverkning av bälten för 
surrning av lasten på motorfordon 

att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri till utgången av 
1993 

fri till utgången av 
1993 

fri till utgången av 
1993 

84.71 Skivstationer, bandstationer och kontrollkort, det industriella ändamålet fri till utgången av 
definieras i slutet av förteckningen *) 1993 
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Position 

84.73 

84.79.B. 

85.01 

1992 rd - RP 366 

Varuslag 

Skrivhuvuden och kassettenheter (Streaming Tape Backup) för tillverkning 
av datasystem 

Industritull 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

Manipulatorer som består av en robotarm med leder och av en stomme fri till utgången av 
eller en sockel samt anpassningskort för tillverkning av industrirobotar 1994 

stegmotorer för tillverkning av datasystem fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

85.03 Gjutna statorhus till elektriska motorer för tillverkning av kranar och fri till utgången av 

85.04.A. 
85.04.B. 

85.04.B. 

85.04.B. 

85.04.B. 

85.04.A. 
84.04.C. 

85.04.C. 

85.06 

85.07.B. 

hissar 1994 

Frekvensomformare och induktansspolar, det industriella ändamålet defi
nieras i slutet av förteckningen *) 

Linjetransformatorer för tillverkning av monitorer 

Laddapparater för tillverkning av radiotelefoner 

Frekvensomformare (invertrar) för tillverkning av kranar och hissar 

Transformatorer med en nominell effekt av högst l kVA, induktansspolar 
och kretskort för tillverkning av apparater som säkerställer en avbrottsfri 
strömförsörjning (UPS-apparater) 

Delar (med undantag av sådana som används för tillverkning av 
avböjningsspolar för bildrör i televisionsmottagare), det industriella ända
målet definieras i slutet av förteckningen *) 

Batterier för tillverkning av radiotelefoner 

Ackumulatorer för tillverkning av radiotelefoner 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri till utgången av 
1994 

fri till utgången av 
1994 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri till utgången av 
1994 

fri till utgången av 
1994 



Position 

85.17 

85.18.A. 

85.18.B. 

85.18.B. 

85.18.D. 

85.25.8.11. 

85.29 

85.29 

85.29 

85.29 

85.3l.A. 

85.3l.A. 
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Varuslag 

Modemkort, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckning
en *) 

Mikrofoner för tillverkning av radiotelefoner 

Högtalare, även med framplåtar, för tillverkning av radiotelefoner 

Högtalare för tillverkning av televisionsmottagare 

RF-plåtar (Receiver/Transmitter Assembly) för tillverkning av fickradiote
lefoner som används i slutna radiotelefonnät 

stödstationer för radiotelefonsystem 

Mikrovågskomponenter (med undantag av isolatorer, kristalloscillatorer 
och cirkulatorer för tillverkning av personsökare, abonnentapparater för 
radiotelefonsystem och stödstationer), det industriella ändamålet definieras 
i slutet av förteckningen *) 

Filter för tillverkning av radiotelefoner, radiolänkapparater och datasystem 
samt PCM-apparater, telefonväxlar, televisionsmottagare, videobandspela
re, satellitmottagare, ADB-monitorer, audiovideoprodukter och betal-tv
apparater 

Antenner för tillverkning av radiotelefoner 

Övre paneler (Top Panel Assembly) och stommar (Radio Enclosure 
(Bottom Cover) Assembly) för tillverkning av fickradiotelefoner som 
används i slutna radiotelefonnät 

Sumrar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) 

Moduler med flytande kristaller, det industriella ändamålet definieras 
slutet av förteckningen *) 
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Industritull 

fri till utgången av 
1993 

fri till utgången av 
1994 

fri till utgången av 
1994 

fri till utgången av 
1994 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1994 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri till utgången av 
1994 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1994 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri till utgången av 
1993 
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Position 

85.32.A. 

85.33 

85.36.A. 
85.36.B. 
85.36.C. 

85.38.A. 
85.38.B. 

85.43.B. 

85.44 

85.47.B. 

85.48 
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Varuslag 

Elektriska kondensatorer, fasta, variabla eller justerbara (med undantag av 
keramiska kondensatorer för tillverkning av mikrokretsar), det industriella 
ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) 

Elektriska motstånd, fasta eller variabla, det industriella ändamålet 
definieras i slutet av förteckningen *) 

Överspänningsavledare, reläer, strömställare (med undantag av automatis
ka brytare) och anslutningsdon, det industriella ändamålet definieras i 
slutet av förteckningen *) 

Delar till anslutningsdon och strömställare (med undantag av automatiska 
brytare) enligt position 85.36 (dock inte knappsatser av silikongummi för 
tillverkning av personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem 
och basstationer), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteck
ningen*) 

Servoförstärkare för tillverkning av industrirobotar 

Störningsskyddade kablar för tillverkning av radiotelefoner 

Spolstommar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckning
en*) 

Fördröjningslinjer för tillverkning av televisionsmottagare eller bildskärmar 

Industritull 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri till utgången av 
1994 

fri till utgången av 
1994 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

fri om det med tullsty
reisens beslut styrks 
att motsvarande vara 
inte tillverkas fabriks
mässigt i Finland. 
Denna tullfrihet gäller 
till utgången av 1993 

90.13 Teckenrutor (displayer) med flytande kristaller, det industriella ändamålet fri till utgången av 
definieras i slutet av förteckningen*) 1993 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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2. 
Lag 

om ändring av rörteckning över industriförmåner som utgör bilaga till lagen om importavgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras den förteckning över industriförmåner som bifogats den 10 juli 1987 (662/87) till lagen 

den 23 december 1977 om importavgifter (108/77), 
sådan den till de delar som det nu är fråga om lyder ändrad genom lag av den 10 april 1992 

(335/92), som följer: 

Position 

1701.11 

1702.30 

FÖRTECKNING ÖVER INDUSTRIFÖRMÅNER 

Varor och deras användning för industriellt ändamål 

t 2. Socker från sockerrör för framställning av jäst eller till position 35.07 hänförliga enzymer 

Import
avgift 
m k 

fri* 

t 3. Glukos för framställning av jäst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fri* 

* Importavgiftsfriheten är i kraft till utgången av år 1993. 

Denna lag träder i karft den 

Helsingfors den 8 januari 1993 

2 322141D 

199 . 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Ilkka Kanerva 




